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1. Voorwoord 
 

 

De medewerkers van Scalda zijn samen, juist ook in 2020, bezig geweest ‘waarde(n)gericht onderwijs 

in de praktijk te brengen’, hebben zich ieder in hun eigen rol ingespannen om de strategie van Scalda 

te realiseren. Dat de vier kernwaarden binnen de school betekenisvol zijn, bleek in 2020 uit het rapport 

van het vierjaarlijks instellingsbrede inspectieonderzoek.  

 

In 2020, waarin de school vanaf maart zoals heel het land te maken kreeg met de coronamaatregelen 

hebben we eens temeer ervaren hoe belangrijk ‘betrokkenheid’ is: bij onze studenten en bij elkaar. 

‘Duidelijkheid’ in onze communicatie, zowel naar interne als externe belanghebbenden, was van groot 

belang. Alle collega’s hebben zich enorm ingespannen om ons onderwijs ‘toegankelijk’ te houden en 

recht te blijven doen aan de ‘veelzijdigheid’ die Scalda kenmerkt. Het kalenderjaar 2020 heeft ons 

allemaal duidelijk gemaakt wat echt van waarde is. Samen zijn we er, ondanks de zo abrupt 

veranderde en soms lastige omstandigheden in geslaagd onze studenten en collega’s te helpen het 

beste uit zichzelf te halen. 

 

Ondanks de pandemie hebben we belangrijke stappen kunnen zetten in de ontwikkeling en realisatie 

van het beleid dat we in onze strategie en in het verlengde daarvan in ons kwaliteitsplan hebben 

vastgelegd. Vanuit de grote verantwoordelijkheid die we voelen voor onze studenten en voor de 

Zeeuwse samenleving en economie werkten we verder aan onderwijs op maat, aan leren in de praktijk 

en een leven lang ontwikkelen. Zo bereiden we onze studenten en onze school voor op de 

arbeidsmarkt van morgen, waarbij we kansenongelijkheid willen verminderen en ons extra inspannen 

voor jongeren in een kwetsbare positie. 

 

De coronamaatregelen hebben ons ‘blended onderwijs’ enorm gestimuleerd en daarmee een nieuwe 

dimensie toegevoegd aan onze manier van lesgeven en van met elkaar werken. Het jaar 2020 is zo al 

met al niet alleen op veel momenten voor collega’s een moeilijk jaar geweest, het heeft ons dingen 

opgeleverd die we in volgende jaar willen vasthouden en verder willen uitbouwen. Onze collega’s 

hebben laten zien hoe betrokken en professioneel ze zijn, hoe veerkrachtig onze organisatie is, hoe 

waarde(n)vol onze school is. We zijn dankbaar en trots, met deze collega’s te mogen werken. 
 
 
 
 

Hendrik-Jan van Arenthals 

Marijn Nelen 

College van bestuur 
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2. Instellingsgegevens 
 

 

 SCALDA 

 Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 

 

 Bestuur/Brinnummer 25PV  

 

Bezoekadres 

College van bestuur/ Hoofdkantoor 

Vlietstraat 11a 

4535 HA Terneuzen 

Tel: +31 (0)115 64 16 00 

 

Postadres 

Postbus 102 

4530 AC Terneuzen 

 

Contactpersoon De heer C.A.A.M. Verheijen 

 

Internet  www.scalda.nl 

 

E-mail    info@scalda.nl 

 

K.V.K. Middelburg 4111 5327 

 

Accountantskantoor   PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Contactpersoon De heer A.P. Boonman MSc RA 

Fascinatio Boulevard 350 

   3064 WB Rotterdam 
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3. Over Scalda 
3.1 Inleiding 

Scalda is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie die werkt vanuit de 

volgende grondslagen: 

 

1. Het (doen) geven en bevorderen van aantoonbaar kwalitatief hoogwaardig middelbaar 

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (daaronder begrepen contractonderwijs, cursussen 

en overige vormen van onderwijs) en het waarborgen hiervan voor de studenten. Een en ander 

passend binnen de maatschappelijke en economische ontwikkeling van Zeeland. 

2. Het onderwijs gaat uit van de erkenning, respectering en gelijkwaardigheid van de 

levensbeschouwelijke en maatschappelijke overtuiging van alle studenten, ouders, voogden of 

verzorgers van studenten en van docenten, opdat de student op grondslag van eigen 

overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van anderen binnen de samenleving kan 

functioneren en de volle ontplooiing van de studenten wordt gestimuleerd. 

Scalda is toegankelijk voor alle studenten zonder onderscheid naar godsdienst, 

levensbeschouwing of (culturele) achtergrond. 

3. Het zorgdragen voor een goede beroepsoriëntatie en beroepsopleiding dan wel educatie. Ook 

wordt zorggedragen voor een brede maatschappelijke en levensbeschouwelijke oriëntatie van 

studenten en worden de studenten in hun ontwikkelingsproces zorgvuldig begeleid.  

 

3.2 De organisatie en governance 

Scalda organiseert haar onderwijs in een viertal onderwijsclusters: 

 Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid (DVG) 

 Educatie 

 Maritiem, ICT en Techniek (MIT) 

 Zorg, Welzijn, Sport en Groen (ZWSG) 

 

De ondersteuning van het onderwijs is voor een deel gedecentraliseerd ondergebracht bij de 

onderwijsclusters en vindt voor een deel plaats vanuit een viertal diensten: 

 Financiën, Inkoop en Projecten (FI&P) 

 Human Resources en Organisatie (HR&O) 

 Informatievoorziening en Studentenadministratie (IV&S) 

 Bestuurssecretariaat en Interne Controle (BS&IC) 

 

Het onderwijs van Scalda is georganiseerd en gehuisvest op basis van 'klein binnen groot’: zoveel 

mogelijk kleinschaligheid en maatwerk binnen grotere eenheden. Het onderwijs wordt verzorgd binnen 

de onderwijsclusters onder integrale verantwoordelijkheid van een of twee directeuren en daarbinnen 

door onderwijsteams die uitvoering geven aan verwante opleidingen en aan de begeleiding van de 
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studenten. Het onderwijs is daarmee op menselijke maat geschoeid. 

 

Om in een relatief grote maar op basis van kleinschaligheid georganiseerde school de samenhang te 

borgen, is er een Bestuur- en Managementteam (BMT). Het BMT, waarvan het college van bestuur 

(CvB), de bestuurssecretaris en de directeuren van de onderwijsclusters en diensten deel uitmaken, 

verbindt de afzonderlijke organisatieonderdelen. De rol van individuele BMT-leden is tweeledig. Zij zijn 

als lijnmanager integraal verantwoordelijk voor hun eigen onderwijscluster of dienst en als 

proceseigenaar voor het functioneel aanjagen en sturen van Scaldabrede beleidsontwikkeling en 

besluitvorming op aan hen toegewezen onderwerpen. Het BMT draagt een collectieve 

verantwoordelijkheid voor het realiseren van Scaldabrede ambities en voor het gezamenlijk oplossen 

van problemen en vraagstukken.  

 

Het CvB is het bevoegd gezag van Scalda. Het horizontaal toezicht op het bestuur van Scalda wordt 

gerealiseerd door de raad van toezicht (RvT), de medezeggenschap door de studentenraad (SR) en de 

ondernemingsraad (OR). Deze geledingen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden en 

overlegstructuur, maar er vindt ook regelmatig overleg en afstemming plaats met het CvB, alsook 

tussen deze geledingen onderling, steeds in aanwezigheid van het CvB. 

 

Scalda werkt vanuit een viertal anker- en aspiratiewaarden: toegankelijkheid, veelzijdigheid, 

duidelijkheid en betrokkenheid. Wanneer deze waarden voelbaar zijn voor mensen in de manier 

waarop ze door Scalda worden behandeld, ontstaat de eigenwaarde “geborgenheid”. Scalda wil dus 

ervoor zorgen dat haar studenten ‘geborgenheid’ ervaren: zich er gekend, veilig en thuis voelen. Deze 

waarden vormen het vertrekpunt voor het beleid en voor de integriteitscode die Scalda hanteert. 

 

Het organigram van Scalda ziet er als volgt uit: 
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3.3 Deelnemingen 

Scalda neemt deel in een aantal private activiteiten. In de jaarrekening (15.6.2) zijn deze opgenomen 

als financiële vaste activa. Schematisch ziet de structuur er als volgt uit: 
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4. Missie en strategie 
4.1 Inleiding 

Vanuit haar missie, heeft Scalda de strategie voor de periode 2020 tot en met 2023 vastgesteld. Deze 

aan de actualiteit aangepaste versie van de strategie borduurt voort op de voorafgaande 

strategieperiode en sluit aan bij de uitvoering van de kwaliteitsagenda 2019-2022, zie hoofdstuk 5.4. 

 

4.2 Missie 

De missie van Scalda luidt als volgt: 

 

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste uit 

jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen, excellent te zijn. In een prettige, 

gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je 

persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in 

onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland. 

 

4.3 Strategie en strategische doelen  

De koers die we in de vorige strategische periode hebben gevolgd, zetten we voort met een 

aanpassing van de strategie aan de huidige regionale context en omstandigheden. In die 

doorontwikkeling blijft onze aandacht in het bijzonder uitgaan naar: 

 

 Onderwijs op Maat 

 Leren in de praktijk 

 Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 

 

Op deze onderwerpen focussen we ook vanuit de kwaliteitsagenda 2019-2022, die we in nauwe 

samenhang met onze strategie uitvoeren. Na interne bespreking van de bijgestelde strategie 2020-

2023 en de implicaties daarvan (met SR, RvT, OR, bestuurssecretaris, directeuren en teamleiders van 

onze onderwijsclusters en directeuren en hoofden van onze diensten), hebben we deze begin 2020 

ook besproken met een groot aantal externe stakeholders. Het gaat hier om bestuurders van bedrijven, 

zorginstellingen, onderwijsinstellingen en overheden uit heel Zeeland. 

 

4.4 Duurzaamheid 

In ons programma Duurzaam Scalda inspireren wij studenten en medewerkers in de transitie naar een 

duurzame samenleving.  

Communicatie speelt in de activiteiten van Duurzaam Scalda een belangrijke rol. De activiteiten en  

duurzaamheidsinitiatieven worden onder de aandacht gebracht op een speciale pagina op MijnScalda, 

het intranet van Scalda.  
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Jaarlijks in januari vindt evaluatie en eventueel bijstelling plaats van het visiedocument. Dit document is 

in 2019 opgesteld door de duurzaamheidsambassadeurs en bevat de doelstellingen die we willen 

bereiken.  

Het onderwerp duurzaamheid wordt ook steeds opnieuw geijkt in de jaarlijkse strategiedag.  

Vanaf 16 maart 2020 is de invloed van COVID-19 en de coronamaatregelen op de uitvoering van de 

activiteiten van Duurzaam Scalda duidelijk merkbaar. Fysieke bijeenkomsten zijn niet meer mogelijk en 

worden vervangen door online vergaderingen.  

Ook is de focus van studenten en docenten primair gericht op het kwalitatief goed laten verlopen van 

het onderwijsproces als geheel, waardoor extra aandacht voor het onderwerp duurzaamheid meer naar 

de achtergrond is geraakt.   

 

Concrete zaken die we in 2020 hebben gerealiseerd:  

 

 Enquête onder teamleiders over duurzaamheid en de toepassing ervan binnen het 

management en de teams  

 Opdracht duurzaamheid voor de beroepspraktijkvorming (bpv)  

 Duurzaamheid is een van de items opgenomen in de lessen Loopbaanoriëntatie en -

begeleiding (LOB) en burgerschap  

 

Een blijvend aandachtspunt is het borgen van de continuïteit en (fysieke) aanwezigheid van de 

ambassadeurs. Dit blijft een structurele uitdaging, met name op clusterniveau. De betrokkenen bij het 

primaire proces zijn, zeker in de huidige COVID-19 situatie, meer gefocust op de voortgang van het 

onderwijsproces en de begeleiding van studenten dan op het onderwerp duurzaamheid. Ook 

roostertechnisch is er een terugkerende uitdaging ten aanzien van de aanwezigheid bij de 

vergaderingen van de Green Office.  

Van de zaken die we op elke Scalda-locatie willen bereiken, zijn  in 2020 de volgende concrete 

stappen ondernomen:  

 

 Watertappunten op elke locatie  

 Gescheiden afvalverzameling  

 

De dag van de Duurzaamheid is, in verband met COVID-19, dit jaar ook anders vormgegeven. Er is 

gekozen voor een ‘week van de Duurzaamheid’ en in plaats van Scaldabreed is er dit jaar binnen 

opleidingsteams (extra) aandacht aan besteed, ieder met een eigen invulling en mogelijkheden. Verder 

vermelden we hier dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van het inkoopbeleid van Scalda als 

onderdeel bij aanbestedingen en het afsluiten van inkoopcontracten. 
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5. Het onderwijs 
5.1 Inleiding 

Waarde(n)vol onderwijs is, vanuit het perspectief van onze studenten, onderwijs op maat. Onderwijs 

waarin niet alleen ruimte is voor onze ‘hoogvliegers’ om een stap extra te doen, maar dat ook gegeven 

wordt vanuit de overtuiging dat met de juiste ondersteuning excellentie op alle niveaus mogelijk is.  

 

5.2 COVID-19 

Dit verslag heeft veel aandacht voor COVID-19, de daarmee verbonden maatregelen en aanverwante 

onderwerpen. Een van de grote aandachtspunten is natuurlijk de impact op de realisatie en kwaliteit 

van het onderwijs. Onderwijsteams zijn noodgedwongen en in een versneld tempo andere, soms 

nieuwe didactische werkvormen gaan toepassen. Onder meer uit de periodieke gesprekken tussen het 

CvB, de SR, de OR en andere gremia blijkt dat het onderwijs onder de huidige bijzondere 

omstandigheden per opleiding en soms per persoon verschillend wordt ervaren. Punten die steeds 

terugkomen zijn de volgende. 

- De onderwijsteams doen hun uiterste best de programma’s waar nodig op een alternatieve 

wijze aan te bieden. 

- Sommige docenten blijken goed te zijn in online lesgeven, anderen gedijen vooralsnog beter in 

de traditionele setting. Hetzelfde geldt voor studenten. 

- Studenten zijn positief kritisch, hebben waardering voor de inzet van docenten en reflecteren 

ook op hun eigen houding tijdens de veranderde manier van werken. 

- De inhoud van het onderwijs en de voortgang in de studieprogramma’s worden door studenten 

als belangrijk ervaren, maar ze vragen ook steeds aandacht voor de bijkomende sociale 

aspecten. 

- Studenten spreken herhaaldelijk de wens uit in ieder geval weer deels “echte lessen” te 

kunnen volgen, waarbij de praktijklessen het belangrijkste worden geacht. 

 

Vanaf het begin van de pandemie is er aandacht geweest voor vraagstukken rondom de bpv. Zowel op 

bestuurlijk als op uitvoerend niveau is er structureel overleg tussen SBB en Scalda en er zijn snel 

gerichte acties gevolgd. Ook zijn er bestuurlijke contacten geweest via VNO-NCW en andere 

bestuurlijke gremia. Uiteraard beseft Scalda dat SBB en werkgevers geen ijzer met handen kunnen 

breken en er is veel waardering voor de voortvarende aanpak om de stageproblematiek tot een 

minimum te beperken. Over het geheel gezien, heeft dat bij Scalda geresulteerd in relatief lage 

probleemcijfers rondom de bpv. 

 

Intern heeft Scalda in diverse projecten en ontwikkellijnen prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van 

aspecten die direct met de nieuwe onderwijskundige werkelijkheid, tijdens maar ook na de pandemie, 

te maken hebben. Zowel Scaldabreed als in de opleidingen staan blended learning, blended working 
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en alle aspecten die daaraan raken zoals ARBO, professionalisering en sociale zorg, heel hoog op de 

agenda’s. De verwachting is dat we begin 2021 de eerste resultaten voor de langere termijn van deze 

inspanningen in de uitvoering van de strategie kunnen inbedden. 

 

We willen hier niet onvermeld laten dat een flink deel van de medewerkers maandenlang niet op de 

onderwijslocatie of op kantoor aanwezig kon zijn. De impact daarvan op het werk en op het persoonlijk 

welbevinden is lastig in te schatten. Gedurende het verslagjaar is Scalda versneld begonnen met het 

verkennen en ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van blended working en in samenhang 

daarmee blended learning. 

 

Tenslotte wijzen we in deze paragraaf op de bestuurlijke reflectie van het CvB op de uitvoering van de 

kwaliteitsagenda, waarin de impact van COVID-19 ook wordt beschreven (hoofdstuk 5.4). 

 

5.3 Studenten 

In de tabellen hierna geven wij een overzicht van onze studentenaantallen, op de genoemde teldatum 

voor de mbo-studenten en over het kalenderjaar voor studenten in een Educatietraject. 
 
Aantal studenten middelbaar beroepsonderwijs

Op 1 februari

 2018 2019 2020 2021

Totaal 9.133 9.241 9.306 9.070

Verdeeld naar leerwegen

Bol 6.706 6.555 6.491 6.279

Bbl 2.427 2.686 2.815 2.791

Verdeeld naar niveaus

Niveau 1 232 177 215 200

Niveau 2 1.420 1.361 1.442 1.409

Niveau 3 2.551 2.548 2.540 2.430

Niveau 4 4.930 5.155 5.109 5.031

Op 1 oktober

 
 

Aantal studenten Educatie

 2018 2019 2020

Totaal 1.498 1.478 1.064

Verdeeld naar trajecten

Educatieve trajecten 587 683 611

Inburgering 638 514 275

Specifieke trajecten 54 40 28

Vavo 219 241 150  
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5.4 Belangrijkste speerpunten en resultaten in het verslagjaar: 
Realisatie kwaliteitsagenda Scalda 

Waarde(n)vol onderwijs in de praktijk brengen 
 

5.4.1 Inleiding: Strategie in de context 

Een bijgestelde strategie 

Scalda werkt met haar partners in heel Zeeland en daarbuiten aan het realiseren van waarde(n)vol 

onderwijs. Onderwijs dat iedere student, maar ook iedere medewerker helpt het beste uit zichzelf te 

halen. Onderwijs dat aansluit bij de actuele context van de regio en bij relevante maatschappelijke, 

economische en technologische ontwikkelingen. De kwaliteitsagenda 2019 – 2022 van Scalda is 

gebaseerd op de strategie voor 2016 - 2020: ‘werken aan waarde(n)vol onderwijs’. Zie 

https://scalda.nl/sites/default/files/190605_strategiedocument_05.pdf. 

Het plan geeft een agenda voor het realiseren van de, op basis van de actuele ontwikkelingen, 

bijgestelde strategie voor 2020 – 2023 van Scalda: ‘waarde(n)vol onderwijs in de praktijk brengen’. De 

kwaliteitsagenda vormt een brug tussen de vorige en de huidige strategie van Scalda en past met zijn 

focus op ontwikkelingen als hybridisering, loopbaanoriëntatie en –begeleiding en onderwijs op maat 

uitstekend bij de hoofdthema’s van die nieuwe strategie.  

De nieuwe strategie is vanuit onze vier kernwaarden net als de vorige opgebouwd aan de hand van de 

‘studentenreis’, onze student journey. Ze kent daarbij waar het gaat om de nieuwe ontwikkelingen een 

focus van drie hoofdthema’s, te weten ‘Leren in de praktijk’, ‘Onderwijs op Maat’ en een ‘Leven Lang 

Ontwikkelen’ (LLO). In deze reflectie op de realisatie van onze kwaliteitsagenda zullen we geregeld 

naar deze thema’s verwijzen. Door de realisatie van onze kwaliteitsagenda geven we concreet vorm en 

inhoud aan onze strategie. In die zin besteden we ook de kwaliteitsmiddelen op een wijze die volledig 

daaraan recht doet1.  

In de praktijk brengen 

Scalda brengt haar onderwijs letterlijk steeds meer in de praktijk. ‘Leren in de praktijk’ is een van de 

drie hoofdpunten. De hybridisering maakt belangrijke ontwikkelingen door, waarover straks meer. 

Tegelijk staat de titel van onze strategie voor onze opvatting over kwaliteit: we zeggen wat we doen en 

we doen wat we zeggen. We laten het niet bij mooie woorden en papieren tijgers, maar zijn met al 

onze collega’s en samenwerkingspartners hard aan het werk om onze waarden en daarmee onze 

kwaliteitsagenda daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Uit het in 2020 door de Inspectie van het 

Onderwijs gerealiseerde inspectierapport (https://www.scalda.nl/nieuws/onderwijsinspectie-lovend-

over-studentbegeleiding-en-kwaliteitscultuur) blijkt dat, op alle niveaus in de organisatie, van student 

tot management, intern maar ook extern, mensen goed op de hoogte zijn van de waarden van Scalda 

en die concreet zien terugkomen in wat Scalda in de praktijk daarmee doet. Het is ook niet voor niets 

dat de kwaliteitscultuur als ‘goed’ beoordeeld is.  

 

                                                 
1 Zie bijlage “Monitoring en verantwoording kwaliteitsagenda” PricewaterhouseCoopers 
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COVID-19 

Sinds maart 2020 hebben de pandemie en de maatregelen die daarvan het gevolg zijn ontegenzeglijk 

een grote impact op de ontwikkelingen binnen Scalda, ook waar het gaat om de realisatie van de 

kwaliteitsagenda. De omschakeling naar blended learning en blended working heeft veel van de 

medewerkers gevraagd en hier en daar geleid tot een prioritering waarbij een in de kwaliteitsagenda 

opgenomen ontwikkeling minder uit de verf is gekomen dan gepland. Dat is echter relatief maar weinig 

gebeurd. De meeste ontwikkelingen zijn voortgezet, waaruit de grote veerkracht van de organisatie en 

haar medewerkers blijkt. Waar dat niet het geval is, zal zo mogelijk een inhaalslag worden gemaakt 

wanneer en zodra daar weer de tijd en ruimte voor is. 

Wel zijn dingen vaak op een andere manier gedaan. Veel activiteiten vonden digitaal plaats, waarbij de 

organisatie steeds meer bedreven is geworden in het adequaat gebruik van diverse tools. Of het nu 

gaat om klankbordbijeenkomsten met studenten, teambijeenkomsten of werkveldadviesraden: het 

digitaal vergaderen kent zijn beperkingen, waar het gaat om het elkaar ‘meenemen’ in de stappen die 

gezet worden. Bij het schrijven van deze reflectie zijn fysieke groepsbijeenkomsten niet toegestaan. 

Zodra dat weer verantwoord kan, zullen we in de diverse ontwikkelingen bijeenkomsten beleggen om 

verder te werken aan zowel het interne als het externe draagvlak. Deze kanttekeningen nemen niet 

weg dat we ook over dat draagvlak onder studenten, collega’s en externe partners in het algemeen 

relatief tevreden zijn. De consistente lijn in de strategie en de kwaliteitsagenda werpt zo haar vruchten 

af. 

 

De hierboven beschreven omstandigheden hebben gelukkig niet in de weg gestaan dat we over de 

strategie en de elementen van onze kwaliteitsagenda zowel met interne als externe stakeholders 

geregeld overleg hebben. Intern overleggen we structureel met de SR en de OR, waarbij de lijnen van 

de kwaliteitsagenda geregeld terugkomen. Dat geldt zowel voor de arbeidsmarkt van morgen (met 

name stappen die we zetten in hybridisering), kansengelijkheid als voor studenten in een kwetsbare 

positie. 

 

In het verslagjaar heeft het CvB zes overlegvergaderingen met de OR gehad, zeven met de SR en twee met de OR en SR 

gezamenlijk. 

 

 

Extern profiteert Scalda juist ook in deze periode van haar goede inbedding in de Zeeuwse 

samenleving. Op alle niveaus komen strategie en kwaliteitsagenda terug, waarbij we zoals uitgelegd 

elementen uit de strategie als uitgangspunt nemen. Dan hebben we het over werkveldadviesraden, 

structureel overleg met sectororganisaties, de Zeeuwse Werkkamer, Arbeidsregio Zeeland, Campus 

Zeeland, VNO-NCW Zeeland, Regionale Educatieve Agenda’s, Economic Board Zeeland en nog veel 

meer. Uit het inspectierapport bleek eens te meer hoe zeer de strategie van Scalda is doorgedrongen 

in de Zeeuwse samenleving. 
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Een nieuwe update? 

Scalda is in 2021 gestructureerd bezig om voor een aantal relevante thema’s te bepalen hoe het 

onderwijs ‘post corona’ moet worden ingericht. Wat is de invloed van de pandemie en de ervaringen 

die we hebben opgedaan? Wat willen we behouden en doorontwikkelen? Wat is de invloed daarvan op 

de hoofdlijnen uit onze strategie? Het gaat om blended learning, blended working, hybridisering, 

onderwijs op maat, LLO en duurzaamheid. Alle thema’s uit onze kwaliteitsagenda komen hierin terug. 

Mogelijk zal dit leiden tot een tussentijdse update van onze strategie. De invloed van de pandemie op 

ons onderwijs is wezenlijk. 

 

Kansengelijkheid en kwetsbare studenten 

Wanneer je je als school niet extra inzet voor de begeleiding en facilitering van studenten, met name 

jongeren in een kwetsbare positie, is de kans groot dat de pandemie de kansenongelijkheid vergroot. 

De achtergrond en thuisomgeving spelen bij het leren op afstand een grote rol. Scalda zet op deze 

begeleiding, vanuit haar kernwaarden en in het kader van haar streven naar ‘onderwijs op maat’ dan 

ook extra in, onder meer met de inzet van de diverse steunmaatregelen vanuit de rijksoverheid. In het 

kader van de regeling ‘Bestrijding jeugdwerkloosheid’ zullen we in 2021 en verder extra activiteiten 

kunnen ontplooien waar het gaat om loopbaangesprekken en andere vormen van loopbaanbegeleiding 

voor zowel laatstejaarsstudenten als pas afgestudeerden die nog geen werk hebben gevonden.  

We zien dat de sterke verankering van Scalda in de regio en het gericht werken aan de ontwikkelingen 

uit de kwaliteitsagenda hier positief uitwerken. Scalda werkt bij de uitvoering van deze 

ondersteuningslijnen nauw samen met de gemeenten, RBL, UWV (en de leerwerkloketten) en andere 

onderwijsinstellingen. In de periode in 2020-2021 dat alleen ‘kwetsbare studenten’ vanwege de 

coronamaatregelen naar school mogen, heeft het bestuur van Scalda bepaald dat dit enerzijds alle 

studenten betreft op niveau 1 en 2 en anderzijds individuele studenten niveau 3 en 4 waarbij hun 

ondersteuningsvraag dat vereist. Mede hierdoor hebben ook ontwikkelingen in deze in het algemeen 

relatief goed doorgang kunnen vinden. 

 

De arbeidsmarkt van morgen: hybridisering 

De hybride leeromgevingen en praktijkroutes blijken door hun flexibele karakter en het feit dat 

onderwijs in de bedrijven en instellingen zelf plaatsvindt, geschikt voor het geven van onderwijs in een 

anderhalve-meter-samenleving. Dat is uiteraard zolang een sector niet door een lockdown getroffen 

wordt. Blended learning is een waardevolle aanvulling op de lessen in werkplaatsen, zeker in 

subregio’s waar de leeromgevingen geografisch ver van elkaar af liggen. We kunnen stellen dat de 

onderwijskundige en kwalitatieve ontwikkeling in hybridisering door de pandemie in het algemeen een 

extra impuls heeft gekregen. Zorgen zijn er op korte termijn over de horecasector, ook gerelateerd aan 

de instroom van studenten in die praktijkroutes. De verwachting is echter dat deze sector zich in 

Zeeland op middellange termijn zal herstellen.  
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De arbeidsmarkt van morgen: een leven lang ontwikkelen 

Bij het opstellen van de kwaliteitsagenda stond LLO nog veel meer in de kinderschoenen dan nu. De 

inrichting van een Regionaal Mobiliteitsteam in Zeeland, om met inzet van het (derde) steunpakket 

vanuit de rijksoverheid te voldoen aan de vraag naar om- en bijscholing geeft LLO een grote impuls. 

Daarbij speelt het ‘praktijkleren mbo’ in verschillende vormen een grote rol en krijgt Scalda in Zeeland 

in deze een centrale en preferente positie. LLO krijgt hiermee in 2021 en 2022 ook meer invloed op de 

lijnen uit onze kwaliteitsagenda, met name op de inrichting van hybride leeromgevingen en het 

vergroten van kansengelijkheid. Scalda zal die lijnen kortgezegd ook steeds meer  doorzetten. Dat is 

ook belangrijk bij het kunnen blijven realiseren van een breed onderwijsaanbod, ondanks een 

teruglopend aantal mbo-studenten. 

 

De arbeidsmarkt van morgen: Delta Kenniscentrum 

Een andere ontwikkeling in de context die we willen melden, is de ontwikkeling van het Delta 

Kenniscentrum. Samen met de universiteiten van Utrecht en Wageningen, de Hogeschool Zeeland, 

University College Roosevelt en het NIOZ in Yerseke zal Scalda participeren in dat nieuwe 

onderzoekscentrum. Het zal een grote impuls geven aan onze opleidingen en hybride leeromgevingen, 

met name waar het gaat om Groen College en Technum. Bij de groene opleidingen bouwt het Delta 

Kenniscentrum vanaf 2021 verder op het project Samenwerking in de Groene Delta, dat dan eindigt. 

Het centrum is een voortvloeisel van het rapport ‘Wind in de zeilen’ van B. Wientjes, naar aanleiding 

van het niet naar Zeeland komen van de marinierskazerne. Zie ook 

https://www.vlissingen.nl/fileadmin/user_upload/Bijlage_1_-_Fiches_per_maatregel.pdf 

 

Deltaplan Zorg & Welzijn 

De meeste Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties hebben zich samen met Scalda, de Hogeschool 

Zeeland en het Hoornbeeck College verenigd onder het Deltaplan Zorg & Welzijn. Daarin wordt al het 

beleid rondom onderwijs – arbeidsmarkt onderling afgestemd. Ook de praktijkroutes ouderenzorg en 

GGZ hebben hierin een plaats gevonden. Hybridisering zowel als LLO vinden in nauwe onderlinge 

samenwerking plaats, net als professionalisering. Deze ontwikkeling heeft direct invloed gehad op de 

ontwikkellijn hybridisering uit onze kwaliteitsagenda, waar het om deze sector gaat. We juichen deze 

samenwerking toe, die we zien als een voorbeeld voor de andere sectoren. Zie ook 

https://viazorg.nl/deltaplan 

 

5.4.2 Arbeidsmarkt van morgen 

Inleiding 

Zoals we hiervoor globaal hebben geschetst, is de arbeidsmarkt volop in beweging. De vraag is, wat 

uiteindelijk de invloed van de pandemie zal zijn. Hoe disruptief is de COVID-19 crisis uiteindelijk voor 

ons onderwijs? De Zeeuwse arbeidsmarkt was voor de pandemie ‘overspannen’. De grote vraag naar 

nieuwe, adequaat opgeleide werknemers zal naar verwachting in de meeste sectoren weer snel 
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onverminderd groot zijn. Hoewel het inwoneraantal van Zeeland mede ook als gevolg van de pandemie 

weer licht groeit, nemen de studentaantallen het komende decennium af, de ontwikkeling van het 

postinitieel onderwijs en LLO even daargelaten.  

De technologische ontwikkelingen, alsook maatschappelijke ontwikkelingen als energietransitie lijken te 

versnellen. De flexibilisering van ons onderwijs die we mede door de lijnen uit onze kwaliteitsagenda 

willen bereiken is met het oog op de arbeidsmarkt van morgen alleen nog maar meer noodzakelijk. We 

gaan door op de ingeslagen weg, maken optimaal gebruik van recente ‘lessons learned’ uit de 

pandemie en zetten de ontwikkelingen zoals we die hieronder schetsen door. Gegeven alle 

ontwikkelingen, gegeven de positieve beleving hiervan binnen Scalda en gegeven de positieve 

beoordeling van de kwaliteit ervan, onder meer in het eerdergenoemde inspectierapport, zijn we als 

bestuur content met de vorderingen tot nu toe. 

We waren er in onze kwaliteitsagenda van overtuigd, dat de aansluiting opleiding en werk van mbo-

gediplomeerden meetbaar verbeteren zou. 

 

Midterm review doelstelling: aansluiting arbeidsmarkt 

We  streefden ernaar dat het indicatiecijfer in 2020 zou zijn gestegen  met 0,5%. We tekenen daarbij  aan, dat de  arbeidsmarkt dusdanig 

gespannen  en dynamisch  is, dat dit niet  eenvoudig  toe  te  rekenen is. Deze doelstelling is gerealiseerd. In 2020 (zie hieronder) is er sprake 

van een percentage van 78%; een stijging van maar liefst 2%. Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/23/aansluiting-opleiding-en-

werk-mbo-gediplomeerden-2019 

 

Het is niet eenvoudig deze stijging te duiden. Uit onze contacten met stakeholders (o.a. Economic 

Board, Arbeidsregio Zeeland, sectororganisaties) blijkt echter dat men onze strategie van hybridisering 

en leren in de praktijk als een zeer belangrijke factor ziet. Deze hybridisering duiden we hierna. 

 

Hybride onderwijs 

Energietransitie 

Zoals gezegd is de ontwikkeling van het ‘leren in de praktijk’, zoals we onze hybridisering wel noemen, 

snel gegaan. Binnen de Techniek is Scalda kartrekker van Energyport Zeeland en worden nieuwe 

keuzedelen ontwikkeld. De verwachting is dat dit een stevige impuls zal krijgen door het 

eerdergenoemde Delta Kenniscentrum.  

 

Centrum Top Techniek (CTT) en Technum 

Tot onze vreugde neemt binnen Technum naast de Mondia Scholengroep sinds 2020 ook de 

Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) deel als samenwerkingspartner, worden er 

binnen Sterk Techniek Onderwijs Zeeland (STOZ) door Scalda met de vo-scholen nieuwe 

programma’s ontwikkeld en is het CTT verder doorontwikkeld. Zie ook 

https://www.centrumtoptechniek.nl/practoraat.  
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Midterm review doelstelling: practoraat CTT 

Het practoraat van het CTT, gericht op de doorstroming binnen de Vakmanschapsroute (VKR) is volledig operationeel. Het 

ontwerpgericht onderzoek heeft onder meer geleid tot doorstroomprogramma’s naar alle techniekopleidingen binnen Scalda.  

Het practoraat CTT bevindt zich in een afrondende fase waarna het practoraat door de kring van docentonderzoekers wordt 

geborgd. Het practoraat als zodanig houdt op te bestaan, in die zin dat de practor zijn activiteiten stopt. Echter, het werk van de 

docent-onderzoekers gericht op monitoring en ‘evidence based’ werken binnen het CTT wordt voortgezet. 

 

Docent‐onderzoeker Martijn Broers: “Het gaat niet om van theorie naar praktijk, maar het gaat om de praktijk naar theorie en van daaruit 

praktische instrumenten maken voor de praktijk. En als je kijkt waar we inderdaad zijn met het practoraat ... dat is dat we nu een heel eind op 

weg zijn om de praktijk naar een stuk theorie te vertalen. Dus we hebben bagage ontwikkeld om nu praktische instrumenten te gaan 

ontwikkelen en volgens mij is dat juist hetgeen waar de mensen op de dagelijkse werkvloer op zitten te wachten. 

 

 

Praktijkroutes Economie, Horeca, Toerisme 

Binnen Dienstverlening, Gastvrijheid en Veiligheid (DVG) zijn de praktijkroutes in veel delen van 

Zeeland gestart, dan wel uitgebreid. Dit onderwijscluster doorloopt een meerjarig traject onder de naam 

‘DVG Gereed voor de Toekomst’, waarin de praktijkroutes worden ingebed in een breed programma 

waarin voor iedere student steeds doorstroming en maatwerk mogelijk zijn. Verder wordt met inzet van 

een subsidie van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)de samenwerking binnen hybride 

leeromgevingen in Zeeuws-Vlaanderen uitgebreid naar opleidingen van andere onderwijsclusters, 

zodat begeleiding kan worden gecombineerd. Als eerste gebeurt dat met de opleiding dierverzorgende. 

De doelstellingen bij DVG zijn gehaald. Zorgen zijn er zoals gezegd over de studentenaantallen in de 

praktijkroutes Horeca. Kijken we naar de aantallen in het algemeen, komen we weer bij een van onze 

tussentijdse doelen. 

 

Midterm review doelstelling: studenten in hybride leeromgevingen 

Het aantal studenten dat in een hybride leeromgeving start, is meer dan de 300 uit de doelstelling, namelijk 599 in de opleidingen 

die in de kwaliteitsagenda genoemd worden. Dat is bijna het dubbele aantal. Daarbij tellen we dan we de binnenschoolse 

omgevingen (CTT en Technum) en de buitenschoolse omgevingen en praktijkroutes bij elkaar op. Scalda kent overigens nog 

meer hybride leeromgevingen dan in de kwaliteitsagenda genoemd, zoals de kapsalon Hairport (binnen school) en de 

wijkleerbedrijven, waarvan de studenten in de aantallen niet zijn meegenomen. 

 

Praktijkroutes Entree 

Het Participatielab, zoals de praktijkroute Entree heet, is een succes. Er is een derde traject gestart in 

Zeeuws-Vlaanderen, naast Schouwen-Duiveland (Zierikzee) en Walcheren (Vlissingen). We zijn in 

gesprek om ook een route in de Oosterschelderegio (Goes) te kunnen uitrollen. Het Participatielab 

biedt, ook volgens de Zeeuwse partners van Scalda zoals UWV en de gemeenten, een prachtige 

methodiek, ook bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid en in het praktijkleren mbo vanuit het Zeeuws 

Regionaal Mobiliteitsteam. Van de inmiddels gediplomeerde studenten zijn er drie in dienst gebleven 

van de SW-bedrijven, acht van hen hebben betaald werk en een is doorgestroomd naar een opleiding 
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niveau 2. Niet alleen de genoemde Zeeuwse partners, maar ook het CvB is zeer positief over deze 

routes en ziet goede mogelijkheden voor een verbinding met meerdere lijnen uit deze kwaliteitsagenda 

en onze strategie. Externe partners (UWV, werkgeversservicepunt, VNO-NCW) hebben aangegeven 

deze methodiek als zeer waardevol te zien voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder 

jongeren in een kwetsbare positie. 

 

Praktijkroutes Zorg & Welzijn 

In de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (kortweg ZPO. Zie: https://viazorg.nl/zpo-zeeuwse-

praktijkroute-ouderenzorg) zijn de kwantitatieve doelen gehaald. De route is de afgelopen jaren 

verbreed naar de bbl, om ook hier te kunnen flexibiliseren. De aantallen in de bol zijn gering, mede 

omdat in de huidige arbeidsmarkt veel studenten voor de bbl kiezen. De praktijkroute GGZ is gestart. 

Binnen het Deltaplan Zorg & Welzijn ontwikkelt het onderwijscluster een brede opleiding met meerdere 

uitstroomvarianten, waar studenten kunnen switchen tussen binnenschoolse en buitenschoolse routes, 

vergelijkbaar met wat we zagen bij DVG. Daarbij is de ZPO kwalitatief zo een succes, dat de principes 

van de ZPO worden geïntegreerd in de reguliere bol-opleidingen. Ook daar zullen, te beginnen met het 

‘brede basisjaar’ in augustus 2021, studenten in hun beroepsgerichte vakken, inclusief de theorie, in de 

instellingen zelf les krijgen, direct gerelateerd aan de beroepscontext. Ook sommige algemene vakken 

zullen thematisch worden aangeboden in de instellingen. 

 

Hybride leeromgevingen CIOS 

Bij CIOS (Sport & Bewegen) functioneren de hybride leeromgevingen in Roosendaal en bij de 

Brouwersdam in Ouddorp goed. De kwantitatieve doelen zijn gehaald. Een samenwerking in 

Terneuzen is helaas op het laatste moment afgezegd door het reïntegratiebedrijf daar, vanwege een 

tekort aan begeleidingscapaciteit. De pilot met een hybride leeromgeving in Goes is succesvol 

afgerond en geborgd, zodat CIOS een bijdrage kan leveren aan het sociaal domein in Goes. 

 

Midterm review doelstelling: cross-overs 

Wat betreft de cross-over kwalificaties zouden er minimaal twee actief en drie in voorbereiding moeten zijn. Er zijn er sinds dit 

schooljaar twee actief (binnen DVG), vier in voorbereiding binnen het experiment cross-over kwalificaties en een als een project 

(allemaal binnen Zorg en Techniek). Daarmee is de doelstelling gehaald.  

 

Midterm review doelstelling: professionalisering 

Professionalisering gericht op de begeleiding binnen een hybride leeromgeving zou in alle onderwijsclusters gestart moeten zijn. 

Dat is zeker het geval. Daarnaast zou het in ten minste twee onderwijsclusters structureel geborgd moeten zijn. Dat is bij de 

onderwijsclusters MIT, Zorg & Welzijn en CIOS het geval. Dat was grotendeels al voor het begin van de pandemie het geval. Bij 

DVG wordt veel professionalisering gerealiseerd, die wordt geborgd in het kader van het traject ‘DVG Gereed voor de Toekomst’ 

waarover we eerder spraken. In vrijwel heel Scalda wordt gebruikgemaakt van het professionaliseringsaanbod van De 

Leermeesters, gericht op hoe je onderwijs ontwerpt en uitvoert in hybride leeromgevingen. (https://www.deleermeesters.nl/wat-

we-doen.html) Er is veel pedagogisch-didactische scholing en scholing gericht op begeleiding. In 2020 heeft uiteraard ‘blended 

learning’ veel aandacht gekregen, inclusief het werken met nieuwe ‘tools’. Voordeel is, dat men in de praktijkroutes en andere 
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hybride leeromgevingen al veel meer aan digitaal vergaderen en scholen gewend was. De scholing die plaatsvindt in de 

bedrijven of instellingen vindt doorgaans plaats in afstemming met en in de context van die instelling. Mooi is dat soms 

medewerkers vanuit die instelling dan met de scholing meedoen. Men leert dan (nog meer) van elkaar en legt tegelijk een basis 

voor een Leven lang Ontwikkelen, de brug naar postinitieel opleiden. Bij het Groen College zijn, waar het gaat om 

professionalisering op dit gebied, nog meer slagen te maken. Dat hangt samen met de ontwikkelingen daar, waarover later meer.   

 

Positief in dit kader is de start van het Practoraat Hybride Leeromgevingen in 2020. Het practoraat 

voert binnen het kader van de Zeeuwse Regionale Aanpak Personeelstekorten onder meer onderzoek 

uit naar de ‘professional in hybride leeromgevingen’. Van daaruit wordt de professionalisering in deze 

verder verbeterd. 

 

5.4.3 Kansengelijkheid: LOB 

LOB 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding is een belangrijk instrument om te zorgen voor meer 

kansengelijkheid, ook in Zeeland. Enerzijds heeft Scalda in de afgelopen periode belangrijke stappen 

gezet om deze LOB verder te ontwikkelen, zowel binnen de eigen organisatie als in de onderwijskolom 

in heel Zeeland. Dat is mooi te zien op de website ‘Zeeuwse ambities’ 

https://www.zeeuwseambities.nl/zeeuwse-lob-website/ . Scalda heeft namens alle scholen voor vmbo, 

hbo en mbo in de provincie een nieuw meerjarig contract gesloten voor de LOB-website, die steeds 

meer activiteiten bevat (zie https://lob.intergrip.nl/2021/offer/react), onder meer ingevuld door 

brancheorganisaties.  

Anderzijds is LOB wellicht een van de dossiers waarbij de voortgang binnen Scalda het meeste 

vertraagd is door de COVID-19 maatregelen. Er is in de meeste opleidingen voorrang gegeven aan 

andere aspecten van begeleiding van studenten, gericht op de primaire situatie. Er zijn LOB-scans 

uitgevoerd in de teams, maar de verdere ontwikkeling heeft in het algemeen gedurende de pandemie 

geen prioriteit gekregen. Dat geldt ook voor de doorontwikkeling mbo – hbo op dit gebied. Hier zal in 

2021 – 2022 een inhaalslag gemaakt moeten en kunnen worden. Dat zal zoals eerder aangegeven 

mede gebeuren onder impuls van de ‘bestrijding jeugdwerkloosheid’ (waar het gaat om laatstejaars en 

net gediplomeerde werkloze studenten).  

Op de website https://www.expertisepuntlob.nl/tools/praktijkvoorbeelden-lob?f27=226 zijn mooie 

praktijkvoorbeelden uit onze regio te zien.  

 

Midterm review doelstellingen: mbo – hbo  

Het beleidsplan voor het verder ontwikkelen van de website met het oog op de doorstroom naar het hbo is niet gereed, zoals het 

doel was, evenmin als de applicatie voor een eerste keer gevuld is met LOB-opdrachten. De pilot die had moeten worden 

uitgevoerd, moet feitelijk nog starten. De samenwerking met het hbo heeft vertraging opgelopen door de pandemie. De 

plotselinge en onverwachte overgang naar onderwijs op afstand had ook bij de Hogeschool Zeeland een hogere prioriteit. In het 

najaar van 2020 kwam er meer ruimte en zijn ontwikkelingen weer (voorzichtig) opgepakt. Er zijn wel afspraken gemaakt met de 

Hogeschool Zeeland dat studenten met een loopbaanblog van het mbo geen aanvullende reflectieopdrachten meer hoeven te 
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maken bij de intake daar. Dat stimuleert de website en het bijhouden van dit blog binnen Scalda. De ambitie om de 

doelstellingen in 2021 en 2022 alsnog te halen is ook bij het bestuur van de hogeschool onverminderd aanwezig. We hebben 

dan ook vertrouwen dat dit zal gaan lukken.  

 

Midterm review doelstellingen: professionalisering LOB 

Vijftig procent van de mentoren en coaches zou geschoold moeten zijn op het gebied van loopbaancompetenties en andere 

aspecten van LOB. Die doelstelling is niet gehaald. Er hebben door de coronamaatregelen vrijwel geen trainingen 

plaatsgevonden. In de korte periode in het najaar van 2020 dat er ruimte was om op beperkte schaal fysieke bijeenkomsten te 

houden en in de digitale scholingen hebben, qua professionalisering, blended learning en de eerder geschetste ontwikkelingen 

binnen de onderwijsclusters prioriteit gekregen. Ook hier zal nog een inhaalslag moeten worden gemaakt, waarbij we 

aantekenen dat dit ook op andere terreinen het geval zal zijn, zoals eerder aangegeven. 

 

Midterm review doelstellingen: tevredenheid  

De score op de vraag ‘hoe tevreden ben je over de intake en aansluiting in je huidige opleiding bij Scalda?’ zou minimaal een 7,1 

moeten zijn. Deze vraag stelden we vroeger inderdaad in onze ‘enquête intake en aansluiting’, maar nu niet meer. Sinds 2019 is 

de vraag uit de enquête gehaald. Dit was blijkbaar niet bekend bij het opstellen van de kwaliteitsagenda. De huidige enquête 

richt zich op ‘kennismaking en introductie’ en bevat geen vragen meer over de ‘aansluiting’. Ook in de JOB-enquête wordt er 

geen (vergelijkbare) vraag gesteld. We zullen samen met het voortgezet onderwijs nagaan, of het wenselijk en mogelijk is deze 

gegevens op een andere manier ‘op te halen’. Op dit moment zijn er hoe dan ook geen cijfers beschikbaar wat dit betreft. Wel 

besteden clusters in klankbordgesprekken met eerstejaarsstudenten aandacht aan hoe men de opvang en aansluiting ervaart. 

Dat verschilt per opleiding. De clusters gebruiken de opbrengst van deze gesprekken in hun eigen kwaliteitscyclus, om de 

aansluiting steeds verder te verbeteren. 

 

Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 

De belangrijkste indicator voor Scalda is die van de VSV-cijfers. In onze kwaliteitsagenda hebben 

we, onder meer in hoofdstuk 3, betoogd waarom een consolidatie van die cijfers door ons gezien 

wordt als een ‘overwinning’. Scalda heeft als uitgangspunt geformuleerd ten minste het toen actuele 

niveau (2016-2017) van VSV te handhaven (niveau 1: 25,83%, niveau 2: 10,07%, niveau 3: 3,75% en 

niveau 4: 3,25%) voor het schooljaar 2019-2020. 
 

Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Niveau 19-20 aantal 19-20 percentage Doelstelling niet gehaald / wel gehaald

1 41 30,83% doelstelling niet gehaald

2 108 9,75% doelstelling wel gehaald

3 78 4,60% doelstelling niet gehaald

4 125 3,15% doelstelling wel gehaald

Totaal 352 5,10%  
 

De analyse bij deze cijfers is erg complex. De doorstroming vanuit pre-mbo en voortgezet speciaal 

onderwijs (vso)/praktijkonderwijs (pro) naar Scalda moest sterk verbeterd worden. Dat gaat in 2021 in 

samenwerking met onze partners dan gelukkig ook gebeuren. Kortweg komt het erop neer dat 
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docenten vanuit Scalda (met name Entree) in het laatste half jaar deels in het pre-mbo en vso/pro 

lessen geven en dat dit in het eerste half jaar bij Scalda omgekeerd gebeurt. Zo ontstaat een 

vloeiende, verticale doorlopende opleiding en wordt tegelijk de ‘warme overdracht’, van studenten met 

hun talenten en ondersteuningsvragen geoptimaliseerd. Zie hiervoor ook paragraaf 5.4.5 van deze 

bestuurlijke reflectie: ‘Kwetsbare jongeren: onderwijs op maat’. 

 

Er is een steeds verdere toename van multiproblematiek en complexiteit in ondersteuningsvragen van 

studenten. De begeleidingsstructuur moet daar met name in niveau 3 verder op worden versterkt, 

vanuit het ‘ondersteuningsdenken’. Tenslotte dient de aansluiting juist ook binnen Scalda verder te 

worden verbeterd. Ook de veranderende begeleidingsstructuur, uitgewerkt in de maatregelen die met 

dit alles samenhangen, is terug te vinden in paragraaf 5.4.5 van deze bestuurlijke reflectie: ‘Kwetsbare 

jongeren: onderwijs op maat’. De verwachting is, dat de VSV-cijfers omlaag zullen gaan. In de 

coronaperiode waren de verzuimcijfers onder studenten gemiddeld opvallend laag, een belangrijke 

voorspeller van VSV. Juist in Zeeland is de ontwikkeling van ‘begeleiding op afstand’, naast het directe 

fysieke contact ook een waardevolle toevoeging aan onze begeleidingsstructuur. 

 

5.4.4 Arbeidsmarkt van morgen: Groen 

Inleiding 

Het traject Samenwerking in de Groene Delta is in 2021 zijn laatste projectjaar ingegaan, met 

uitstekende resultaten. Het project is indertijd gefinancierd vanuit de tweede tranche van de ‘regiodeal’ 

en behelst een samenwerking van Scalda met ZLTO, FoodDelta, Pontes Scholengroep, Campus 

Zeeland (Provincie) en de Hogeschool Zeeland. Nieuwe mbo-opleidingen, een associate degree Food 

& Gastronomy en een betere doorstroom uit het groene vmbo (zowel kwalitatief als kwantitatief) zijn 

enkele van de opbrengsten van dit project.  

De Samenwerking in de Groene Delta zal, onder meer in meerdere practoraten en in de 

doorontwikkeling van nieuwe opleidingen, voortgezet worden in het Delta Kenniscentrum, dat zich richt 

op de thema’s water, energie en voedsel, binnen de context van deltavraagstukken en –oplossingen, 

zoals verzilting, zoetwaterbeheer en waterkerende landschappen. 

 

Onderwijs 

In 2021 starten de nieuwe opleidingen Aquacultuur (in samenwerking met de Hogeschool Zeeland) en 

Procesoperator Food (in samenwerking met de opleiding Procestechniek van het onderwijscluster 

MIT), beide in Goes en omgeving. Binnen Teelt wordt weer gestart met Fruitteelt. Er wordt 

samenwerking gezocht met meerdere opleidingen van DVG en met MIT, en met de opleiding Food & 

Gastronomy van de Hogeschool Zeeland in de doorontwikkeling van de agro-opleiding richting ‘Food & 

Future’. Deze doorontwikkeling vindt plaats binnen het Delta Kenniscentrum. De opleidingen van 

Scalda Groen College ressorteren vanaf augustus 2021 onder het onderwijscluster DVG, wat de 

samenwerking en ontwikkeling verder zal stimuleren. De doelstellingen worden hier zeker gehaald, in 

nauwe afstemming met de sector, overheden en andere onderwijssectoren. 
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Hybridisering 

Bij een aantal opleidingen was al sprake van hybride leeromgevingen en werken, zoals bij Paard, 

Hovenier en Loonwerk. Daarnaast is voor de opleiding Teelt Proefboerderij De Rusthoeve in 

Colijnsplaat steeds belangrijker. Deze boerderij zal tot een volwaardige hybride leeromgeving, de 

tweede uitvalsbasis van Groen College, worden uitgebouwd. In die omgeving zullen ook hybride 

activiteiten van aquafood plaatsvinden, onder meer bij Wolphaartsdijk en bij Kingfish in Colijnsplaat. Er 

worden voorbereidingen getroffen voor een hybride leeromgeving dierverzorging rond een 

kinderboerderij in Terneuzen. Belangrijk is tenslotte de planvorming rond de hoofdlocatie, het 

Stationspark in Goes. Indien mogelijk zal Scalda daar met partners uit de zorg en het onderwijs een 

hybride leeromgeving voor meerdere opleidingen inrichten. Het onderzoek en de besluitvorming 

dienaangaande vinden in 2021 plaats. Een totaalplan voor de hybridisering van de groene opleidingen 

moet zo in 2021 volledig duidelijk worden.    

 

Onderzoek 

Hier is impliciet al veel over gezegd. Scalda werkt met de Hogeschool Zeeland, de gemeente en de 

sector samen in het Living Lab Schouwen-Duiveland2, waar onderzoek gedaan wordt naar verzilting en 

zilte teelt. Verder werkt Scalda met de hogeschool, Campus Zeeland en meerdere Vlaamse partners 

samen in het Platform Deltavraagstukken3, waarbij Scalda zich met name zal richten op een 

‘icoonproject’ Waterkerende Landschappen. Alles zal, zo is de bedoeling, in 2021 en 2022 worden 

ondergebracht in het Delta Kenniscentrum. Scalda wil daarbinnen meerdere practoraten realiseren. 

Met het oog daarop zal in 2021 een kwartiermaker aan de slag gaan, met name gericht op een 

‘practoraat water’. Dat practoraat zal ook input moeten geven aan de nieuwe opleiding Aquafood. We 

zijn zeer positief over de plannen en hoe een en ander mooi ‘in elkaar grijpt’. Het zal echter veel werk 

worden al deze plannen verder waar te maken en in te bedden in een ambitieuze maar ook complexe 

structuur. 

 

5.4.5 Kwetsbare jongeren: onderwijs op maat 

Inleiding 

Zoals we eerder opmerkten, krijgen studenten ‘in een kwetsbare positie’, zoals we ze eigenlijk noemen, 

binnen Scalda juist ten tijde van de pandemie extra aandacht, en waar mogelijk ‘onderwijs op maat’. In 

dat ‘onderwijs op maat’ kan het gaan om de beantwoording op diverse ondersteuningsvragen en 

steeds meer ook om combinaties daarvan: multiproblematiek. Juist veel van onze ‘kwetsbare 

studenten’ hebben het in deze tijd moeilijk, vanwege hun sociaal-emotionele of cognitieve 

problematiek, hun thuissituatie en/of verdere sociale context, enzovoort. Deze studenten zo goed 

                                                 
2 https://livinglabschouwen-duiveland.nl/  
3 https://campuszeeland.nl/nieuws/archief/voorbereiding-samenwerkingsplatform-
deltavraagstukken.html  PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 30

mogelijk door deze periode heen loodsen had en heeft wat dit thema betreft, vanuit onze kernwaarden, 

nog steeds onze hoogste prioriteit.  

Onze sinds het veranderplan ‘Scalda Gereed voor de Toekomst’ gedecentraliseerde 

studentenbegeleiding, ondersteund door ons expertisecentrum, heeft daarin een goede centrale rol 

vervuld. Een en ander past binnen het ‘ondersteuningsdenken’ dat Scalda omarmd heeft, stappen 

richting integratief en in zekere zin zelfs inclusief onderwijs. Dat past ook bij de grote 

verantwoordelijkheid die Scalda vanuit haar positie binnen de Zeeuwse samenleving voelt. Deze 

prioriteit neemt niet weg dat er in het kader van onze kwaliteitsagenda zeker ook belangrijke 

ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Onze hele structuur van begeleiding en onze ‘doorlopende 

zorglijn’ vanuit het toeleverend onderwijs (vo/vso) zijn daarmee versterkt. We zijn zeer content met de 

weg die is ingezet, al zijn er nog veel stappen te zetten, in samenwerking met onze externe partners bij 

overheden (inclusief RBL, reïntegratiebedrijven) en onderwijsinstellingen. 

 

Kort gezegd komt het erop neer dat de begeleiding niet ‘los staat’ van het lesgeven, maar daar waar 

mogelijk erbinnen of heel dichtbij gegeven wordt. De docent is eerstverantwoordelijk, de mentor en de 

coach zijn de ‘spil’, belangrijk aanspreekpunt voor alle betrokkenen. De interne begeleiders in dienst 

van Scalda zijn lid van de docententeams, begeleiden in de open leercentra, hybride leeromgevingen 

en soms ook in klaslokalen. Met RBL en andere externe partijen, waaronder de begeleiders van buiten 

de school is geregeld en vroegtijdig, daarmee ook proactief en preventief overleg. Begeleiding is er ‘op 

maat’ (individueel), wanneer nodig, zo lang als nodig en zoveel als nodig. De gezamenlijke 

verantwoordelijkheid blijft: van ‘afschuiven’ kan geen sprake meer zijn. 

 

Wat de aantallen betreft, is er een generieke, cumulatieve doelstelling geformuleerd. 

 

Midterm review doelstellingen: doorstroom trajecten kwetsbare jongeren 

Het effect van de ‘Onderwijs op Maat’-maatregelen (coachklas, pre-mbo, afstemming vso/pro en maatoplossing switchers) 

zou in 2020 moeten zijn een totaal van 370 - 480 studenten, waarvan > 75% verder gaat in het mbo. In totaal zijn er in 2019 en 

2020 307 studenten betrokken bij deze maatregelen. Daarnaast zijn er in 2020 in totaal 1032 studenten geswitcht van opleiding 

en op andere wijze dan via de hierboven opgesomde maatregelen begeleid naar een andere opleiding binnen of buiten Scalda. 

Van 2019 zijn geen cijfers bekend, omdat pas in dat jaar het specifieke traject is gestart. De doorstroom is wisselend per traject. 

 

Midterm review doelstelling: professionalisering gedragsproblematiek 

Wat de professionalisering betreft, waren de volgende doelstellingen opgenomen. Minimaal 50% van de betrokken docenten en 

begeleiders zou (bij)scholing gevolgd moeten hebben, dan wel daarmee bezig zijn, gericht op het gedrag van studenten. Voor 

deze professionalisering is ingezet op het versterken van de coachingsvaardigheden, door het inzetten van een 4-daagse 

scholing door bureau Bewezen Effect. Deze doelstelling is gerealiseerd en wordt geborgd. 
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Midterm review doelstellingen: professionalisering gericht op vso/pro 

Minimaal 50% van de betrokken docenten en begeleiders zou ingepland moeten zijn voor (bij)scholing op de onderwerpen ‘Kennis 

van de aanpak vso/pro’ en ‘Weerbaarheid van docenten/begeleiders vergroten’. Dit jaar (2020) zijn er geen scholingsactiviteiten 

geweest in afstemming met het vso. Corona heeft daarbij een beperkende rol gespeeld.                                                                                                

De praktijkscholen zijn nog niet betrokken bij de coachingsopleidingen en er zijn hierover nog geen afspraken gemaakt. We 

hebben echter bij beide goede verwachting van de nieuwe samenwerking die is afgesproken. Vanaf 2021 gaan mbo-docenten 

‘meelopen’ in vso en pro. Scholing zal in het verlengde daarvan liggen. Ervaren in de praktijk, ‘coaching-on-the-job’ is de beste 

vorm van scholing. 

 

Coachklas 

De doelstellingen van de coachklas anderstaligen zijn kwantitatief gehaald. We zien binnen Educatie 

dat er naast deze coachklas meerdere activiteiten zijn die te maken hebben met anderstaligen, 

taalonderwijs en inburgering. Denk aan de inburgeringslessen, taalcursussen aan volwassenen, 

‘taalmaatjes’-projecten en taalondersteuning binnen andere opleidingen in Scalda. Die activiteiten 

willen we in 2021 binnen het onderwijscluster meer integraal en in onderlinge samenhang organiseren. 

Er zijn overigens grote zorgen over de betaalbaarheid van het (door Scalda privaat aangeboden) 

inburgeringsonderwijs, dat hier nauw mee samenhangt. Scalda voert hier intensief overleg over met 

alle Zeeuwse gemeenten en de MBO Raad. 

 

Pre-mbo 

De doorstroom vanuit het vmbo in het pre-mbo-traject is aanzienlijk minder dan de 75% die het doel 

was. Om daar succesvoller te kunnen opereren is er in samenwerking met het Zeeuwse vmbo gewerkt 

aan een nieuw model voor dit traject. Die nieuwe opzet start in 2021. Leerlingen uit het vmbo komen 

dan in een traject waarin ze onder de gezamenlijke hoede komen van vmbo en mbo, resulterend in één 

traject waarin niveau 1 en 2 naadloos in elkaar overlopen. Mbo-docenten worden al betrokken als de 

leerlingen nog in het vmbo zitten. Andersom blijven vmbo-docenten nog begeleiden als de leerlingen in 

het mbo ingeschreven zijn. Hierdoor zullen we, zoals altijd al de bedoeling was, een ‘vloeiende’, meer 

geleidelijke overgang realiseren en naar verwachting de (succesvolle) doorstroom naar mbo niveau 2 

vergroten. We zijn content dat deze oplossing met het voortgezet onderwijs is afgesproken. 

 

Vso/pro 

De doorstroom vanuit vso/pro ligt duidelijk boven de 75%. Deze leerlingen behalen voor een groot deel 

ook het niveau 2-diploma. Belangrijk punt hierbij is dat de motivatie van deze leerlingen in het 

algemeen hoog is. Er zijn nogal wat studenten die langer in niveau 1 blijven, waardoor de 

doorstroomcijfers tijdelijk lager leken. Verheugend is dat met de vso/pro-scholen dezelfde soort 

verticale samenwerking is afgesproken als in het pre-mbo. We verwachten dat dit in 2021 en verder 

vruchten zal afwerpen. 
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Maatoplossingen 

De trajecten voor THOP (Traject Heroriëntering Opleidingsplaats) en de keuzecarrousel, onderdeel van 

de switch-problematiek, hebben in 2019 in totaal 170 deelnemers gehad en in 2020 zelfs 201 

deelnemers. Gemiddeld genomen gaat 81 % daarvan verder in het mbo. Dit cijfer is de laatste jaren 

stabiel. De kwantitatieve doelstelling wordt daarmee gehaald. Niettemin zijn hier zorgen.   

De problematiek rondom het switchen is hardnekkig. Soms zijn er studenten die eerst een half jaar 

willen werken, voordat ze opnieuw beginnen. In sommige opleidingen kunnen studenten in de loop van 

het schooljaar niet instromen vanwege bijvoorbeeld de eisen van een sector als Defensie, de 

beschikbaarheid van praktijkruimtes of vanwege (nog) niet-modulair opgebouwd onderwijs. De 

werkwijze is nu dat dit elke vergadering van de Stuurgroep Onderwijs op Maat op de agenda staat en 

dat knelpunten (lees: als opleidingen een student niet toelaten) direct opgepakt worden op 

directieniveau. Een alternatieve opvang (binnen een andere relevante opleiding) met perspectief is dan 

ook een optie.  

 

Entree 

 

Midterm review doelstelling: 

Vanaf 2019 zouden in totaal tussen de 45 en 55 studenten de Praktijkroute Entree, het Participatielab moeten volgen. Het waren er 

in 19-20 in totaal 18 (24 aanmeldingen, maar definitief 18) Vlissingen 9, Zierikzee 9. In 20-21 Vlissingen 10, Zierikzee 6 en 

Terneuzen 10. 

In totaal vanaf 2019 volg(d)en 44 studenten via het Participatielab, de praktijkroute Entree. 

De doelstelling is (op een student na) net niet (meetbaar) behaald. De verwachting is dat met drie, wellicht straks zelfs vier 

uitvoeringslocaties, het doel (over drie jaar gemeten) eenvoudig en ruimschoots gehaald zal worden, met mogelijk ook nog een 

impuls vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam Zeeland. 

 

De verhuizing van Entree naar het Podium in Middelburg is uitgesteld. Samen met het onderwijscluster 

MIT wordt in Vlissingen een succesvolle pilot uitgevoerd in het samenwerken en zelfs samengaan van 

teams niveau 1 en 2. Iets dergelijks gaat in het kader van DVG Gereed voor de Toekomst gebeuren 

met de niveau 2-opleidingen van dat onderwijscluster. We doen dat onder de naam ‘DVG Start’. In de 

strategie streven we ernaar uiteindelijk de hele doorstroming niveau 1 en 2 onder te brengen in een 

aaneensluitend systeem. We gebruiken daarvoor de werknaam ‘Scalda Start’. In 2021 zullen we in 

deze een aantal besluiten nemen. Er zijn in al deze trajecten afspraken gemaakt over pedagogische-

didactische uitgangspunten en begeleiding, in het kader van het ondersteuningsdenken en onderwijs 

op maat. 

 

5.4.6 Tenslotte: in de praktijk 

Ondanks de pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen zijn er belangrijke stappen gezet 

in de realisatie van onze kwaliteitsagenda. Het succes daarvan ligt wat ons betreft in de volledige 

integratie daarvan met de hoofdlijnen van onze strategie. Zo zien we dat de lijn LLO een impuls geeft 
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aan ons streven naar kansengelijkheid en aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt van morgen. Het 

Participatielab legt hier de link tussen LLO, Onderwijs op Maat en diezelfde arbeidsmarkt. Onderwijs op 

Maat helpt ons om studenten echt meer gelijke kansen te geven in de maatschappij en in de 

arbeidsmarkt van morgen, ook al is die onzeker en dynamisch, zeker op dit moment. 

 

We weten waar we een inhaalslag te maken hebben, zodra dat in de op dit moment moeilijke context 

weer kan. We zien mogelijkheden om dat ook te doen. Tegelijk weten we welke succesfactoren we 

verder kunnen versterken om wat goed gaat te borgen. De sleutel blijkt keer op keer te liggen in 

samenwerking, bijvoorbeeld tussen onderwijs en de bedrijven en instellingen waar we hybride onderwijs 

realiseren. Met gemeenten, UWV en VNO-NCW waar het gaat om LLO en de arbeidsmarkt van 

morgen. Met andere onderwijsinstellingen waar het gaat om doorlopende onderwijs- en zorglijnen 

enzovoort. We zijn trots op onze medewerkers die, vanuit breed gedragen gezamenlijke waarden, echte 

kwaliteit in de praktijk brengen.  

 

5.5 Onderwijsresultaten 

In de tabellen hierna rapporteren wij over ons diplomaresultaat, jaarresultaat en terugdringing voortijdig 

schoolverlaten: 

 
Diplomaresultaat in peiljaar*

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Norm

Niveau 2 75,50% 74,71% 72,35% 61,00%

Niveau 3 74,70% 75,19% 75,60% 70,00%

Niveau 4 77,90% 81,15% 80,42% 70,00%  
 
 
Jaarresultaat in peiljaar*

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Norm

Niveau 2 77,20% 76,20% 79,35% 67,00%

Niveau 3 69,40% 71,10% 73,71% 68,00%

Niveau 4 73,70% 76,90% 77,14% 68,00%  
 
Terugdringen voortijdig schoolverlaten* 

 Norm Realisatie Norm  Realisatie   Norm    Realisatie

Niveau 1 27,50% 25,00% 26,40% 27,06% 25,83% 30,83%

Niveau 2 9,40% 9,70% 8,60% 10,29% 10,07% 9,75%

Niveau 3 3,50% 4,80% 3,20% 4,48% 3,75% 4,60%

Niveau 4 2,75% 3,20% 2,70% 3,18% 3,25% 3,15%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

 
 
 
 

 

* Het jaarresultaat wordt berekend over een 
peiljaar, dat loopt van 1 oktober tot 1 oktober 
het jaar erna. Het jaarresultaat geeft aan welk 
deel van de (uitstromende) studenten een 
diploma heeft behaald in het peiljaar. 

* Het diplomaresultaat wordt berekend over een 
peiljaar, dat loopt van 1 oktober tot 1 oktober 
het jaar erna. Het diplomaresultaat geeft aan 
welk deel van de uitstromende studenten een 
diploma heeft behaald. Het diploma hoeft niet in 
het laatste peiljaar te zijn behaald. 

* Een voortijdig schoolverlater is 
een student die jonger dan 23 
jaar is en die de school zonder 
startkwalificatie verlaat. Een 
startkwalificatie is een havo of 
vwo diploma of minimaal een 
mbo-2 diploma. 
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Resultaten VAVO 

 

  Vmbo-t Havo Vwo Totaal 

Aantal certificaat-studenten 6 15 12 33 

Aantal diploma-studenten 17 124 55 196 

Aantal studenten dat diploma heeft behaald 13 78 54 145 

Percentage geslaagde diploma-studenten 76% 63% 98% 74% 

 

Vavo 

In vervolg op de uitkomsten van het in januari 2020 gedane vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie 

naar het mavo heeft het vavo een plan van aanpak gemaakt dat verwerkt is in een uitgebreid 

verbeterplan. Beide documenten zijn positief beoordeeld door de Inspectie. Het verbeterplan is actief 

opgepakt door het management, dat zich daarbij laat adviseren door een extern deskundige . Het 

traject richt zich niet alleen op de mavo-afdeling, maar ook op havo en vwo Het verbeterproces wordt 

aangestuurd door een stuurgroep, waarvan onder andere het CvB, de clusterdirectie, een andere 

clusterdirecteur en een externe deel uitmaken. Als gevolg van COVID-19 was het helaas niet mogelijk 

teambijeenkomsten fysiek te organiseren, hetgeen invloed heeft gehad op de voortgang en het proces 

van de verbeteracties. 

Een ander gevolg van COVID-19 is dat door het schrappen van het centraal eindexamen veel 

leerlingen in het vo zijn geslaagd. Het aantal studenten vavo is van 240 in 2019/2020 gedaald naar 149 

in 2020/2021. Het aantal aanmeldingen voor de mavo in Terneuzen was dermate gering dat is besloten 

deze opleiding daar dit jaar niet aan te bieden. De havo-opleiding wordt nog wel aangeboden. 

 

VSV 

2020 is het laatste jaar van de VSV convenantsperiode 2017-2020. In de afgelopen vier jaren is een 

reeks VSV-projecten uitgevoerd, in samenwerking met het vo, het praktijkonderwijs, vso en het RBL. 

Een aantal projecten wordt daarmee dit jaar afgerond en/of wordt voortgezet vanuit eigen middelen. 

Een van de voorbeelden daarvan is de ‘verzuimaanpak’.  

In 2020 is tegelijk een nieuwe convenantsperiode voorbereid, waarbij Scalda een aantal vernieuwende 

projecten heeft opgezet, waaronder vaktaalondersteuning voor anderstaligen, arbeidstoeleiding voor 

niveau 1 en 2 en een nieuwe vorm van interne plusvoorziening. 

 

Een van de nieuwe initiatieven in 2020 is de ziekteverzuimbegeleiding die door de GGD wordt 

uitgevoerd. Op alle locaties komt een jeugdverpleegkundige (en zo nodig een jeugdarts) die studenten 

spreekt die een hoog ziekteverzuim hebben. Daarmee is de pilot waarmee het cluster DVG al eerder is 

gestart, nu Scaldabreed uitgerold. 

 

Educatieve trajecten  
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De Educatieve Trajecten hebben in het afgelopen jaar veel last gehad van corona. De deelnemers 

hebben op een of andere manier ondersteuning gehad om het leerproces door te laten gaan. Via 

allerlei vormen is geprobeerd om het contact te onderhouden.  

 

5.6 Internationalisering 

Als gevolg van COVID-19 zijn in 2020 vrijwel alle internationaliseringsactiviteiten on hold gezet. 

In maart 2021 staat weer een coördinatorenoverleg internationalisering in de planning. 

 

5.7 Leven Lang Leren / Leven Lang Ontwikkelen (LLO) 

Het was al langer een prominent thema de afgelopen jaren voor Scalda, maar de recente 

ontwikkelingen hebben het belang van LLO alleen maar groter gemaakt. Flexibiliteit van onderwijs en 

flexibiliteit op de arbeidsmarkt zijn hierdoor niet enkel meer goed, maar zelfs noodzakelijk. De 

onderwijsvraag van de samenleving verandert en het onderwijs dient hierop aan te sluiten. Scalda 

heeft als onderwijsinstelling binnen het thema LLO dan ook een belangrijke rol voor de regio. Binnen 

het project LLO trachten we verschillende LLO-onderwerpen aan te vliegen.  

 

Sinds februari 2020 is een projectgroep binnen Scalda actief met daarin diverse werkgroepen. Iedere 

werkgroep heeft zijn eigen onderwerp. De projectleider rapporteert de voortgang van de werkgroepen 

aan de Stuurgroep. Hieronder lees je een korte samenvatting van de werkzaamheden en resultaten tot 

nu toe.   

 

Curricula LLO  

De werkgroep curricula LLO heeft zich voor de zomer met name beziggehouden met verheldering van 

een aantal begrippen: Wat verstaan we onder her- en doorstarters en aan welke eigenschappen moet 

een curriculum dan voldoen? Het gaat dan met name om studenten met een afstand tot de 

arbeidsmarkt waarbij nadrukkelijker aandacht moet zijn voor scholings- en arbeidsmarktvaardigheden. 

Op dit moment zijn we 'good practices' binnen en buiten Scalda aan het inventariseren zodat deze 

good practices ook elders in de organisatie geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast is er een 

document in ontwikkeling waarin we de eigenschappen/uitgangspunten beschrijven waar een 

curriculum aan moet voldoen om geschikt te zijn voor her- en doorstarters. Wij willen ook nadrukkelijk 

de link met hybride onderwijstrajecten meenemen, omdat onze doelgroep vooral op basis van het leren 

in de praktijk een (formele) scholing zal gaan volgen.   

 

LLO certificeerbare eenheden  

In de werkgroep LLO certificeerbare eenheden hebben we als doel om nadrukkelijker de 

mogelijkheden van certificeerbare onderdelen van de kwalificatiestructuur (inclusief keuzedelen) te 

benutten. In de oriëntatiefase hebben we in beeld gebracht welke certificeerbare keuzedelen we reeds 

aanbieden en/of welke certificeerbare eenheden al in onze programma's zitten. Daarbij is het nu 
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belangrijk om te kijken waar de behoefte op de Zeeuwse arbeidsmarkt ligt, om dan ook te bekijken of 

we als Scalda in samenwerking met Helix deze onderdelen willen vermarkten. Hiervoor is nader 

onderzoek nodig; we gaan in gesprek met teamleiders van de onderwijsclusters, om dit breder te 

onderzoeken. Op relatief korte termijn zal er gestart worden met het ontwikkelen van enkele 

certificeerbare eenheden.  

Subsidiemogelijkheden  

De mogelijke tegemoetkomingen, zowel landelijk als regionaal, zijn soms lastig en complex. Binnen de 

werkgroep Subsidiemogelijkheden zijn we daarom hard bezig om een gedegen informatievoorziening 

op te zetten voor potentiële studenten en werkgevers. Dit om de drempel naar het onderwijs te 

verlagen. Daarnaast werken we aan een samenwerking met enkele partners, zoals Leren en Werken 

Zeeland, om potentiële studenten en werkgevers beter te begeleiden bij hun zoektocht.  

 

EVC (= Eerder Verworven Competenties) verzilvering  

De werkgroep EVC verzilvering houdt zich bezig met de opdracht om binnen Scalda te komen tot een 

uniform beleid ten aanzien van verzilvering(sprocedure) van EVC’s. Scalda biedt zelf geen EVC-

trajecten aan, maar verwijst bij vraag hiernaar (via Helix learning, waar Scalda’s commerciële 

activiteiten zijn ondergebracht) door naar gecertificeerde EVC-aanbieders. Via Helix komen dan ook de 

‘verzilveringsvragen’ bij Scalda terecht.  

 

De doelen die we als werkgroep willen bereiken zijn, het realiseren van:   

- beleid inzake verzilvering van EVC-trajecten waarin we de taken en verantwoordelijkheden van 

Scalda en Helix uiteenzetten;  

- informatievoorziening voor de doelgroepen van EVC-trajecten;  

- uniforme Scaldabrede werkwijze inzake verzilveringsaanvragen in samenwerking met Helix.  

In 2020-2021 wordt een concept ‘handboek verzilvering ervaringscertificaten Scalda’ geschreven. Dit 

handboek is primair bedoeld voor de examencommissies van Scalda. In dit proces zullen we als 

werkgroep overleg voeren met de (intern) belanghebbenden, zoals de secretarissen van de 

examencommissies, de examencommissies zelf en het interne netwerk examinering. In 2021 zal 

tevens een informatievoorziening gerealiseerd worden.  

 

Afsluitend merken we dat de effecten van COVID-19, in 2020, op het onderwijs en de arbeidsmarkt 

direct gevolgen gaat hebben voor LLO. Eind 2020 merken we dat LLO qua landelijke en regionale 

ontwikkelingen in een stroomversnelling is gekomen. Begin 2021 zullen we als Scalda het onderwerp 

LLO dan ook herijken, zodat we kunnen inspelen op de actuele ontwikkelingen op dit gebied. 
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5.8 Wijziging opleidingsaanbod in relatie tot 
arbeidsmarktperspectief of doelmatigheid 

Het onderwijsportfolio van Scalda is op het niveau van de aangeboden crebo’s vergelijkbaar met dat 

van voorgaande jaren. Wel zien we een toenemende diversiteit in de manier waarop en leerweg 

waarbinnen de opleidingen worden uitgevoerd. Leren in de praktijk, praktijkroutes, hybridisering, er is 

steeds meer ruimte voor vernieuwende concepten. Naast en in samenhang met genoemde 

ontwikkelingen zijn we in 2020 verdergegaan met het aanscherpen van beleid met betrekking tot de 

keuzedelen. 

 

Het opleidingsaanbod wordt jaarlijks vastgesteld door het CvB. Onze onderwijsclusters doen hiervoor 

een voorstel, dat besproken wordt met de werkveldadviesraden die binnen de onderwijsclusters actief 

zijn.  

 

Het onderwijscluster DVG heeft in het kader van het Besluit experiment cross-over kwalificaties per 01-

01-2020 twee cross-overs in het aanbod, Allround Hospitality Medewerker en Leidinggevende 

International Hospitality. De voorbereidingen voor de cross-over Servicemedewerker zijn eind 2020 

gestart. Buitenom dit experiment van de overheid, is er vanuit Zorg-Welzijn en Techniek/ICT een cross-

over in voorbereiding als project. Een studententeam zal begin 2021 aan de slag gaan met de 

problematiek van ouder worden en het aanpassen van woningen op het langer thuis wonen. 

Voor aanvragen van onderwijsclusters betreffende het mogen afwijken van de vastgestelde 

onderwijstijd (urennorm) voor één of meer opleidingen, hanteert Scalda een interne procedure die de 

denklijn van de MBO Raad hierin volgt. In 2020 is er geen aanvraag geweest. In verslagjaar 2019 is er 

een aanvraag goedgekeurd voor de drie opleidingen Assisterende gezondheidszorg. Deze 

opleidingsvarianten zijn nog actief. 
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6. Kwaliteitszorg 
 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de wijze waarop wij de kwaliteit van ons onderwijs en onze 

organisatie borgen. 
 

6.2 Kwaliteitsstelsel en Planning en Controlecyclus 

Scalda hanteert een systematische en cyclische aanpak waar op elkaar afgestemde activiteiten, 

procedures en instrumenten onderdeel van uitmaken. Kwaliteit mag geen toeval zijn, maar is mede het 

gevolg van borging door een sluitend systeem van plannen, uitvoeren, checken en herzien/verbeteren.  

Onderdelen van het kwaliteitsstelsel van Scalda zijn:  

 

 Het strategisch beleid van Scalda als richtinggevend.  

 Beleidsdoelstellingen en jaarplannen van onderwijsclusters en ondersteunende diensten. Deze 

worden elk jaar opgesteld door de onderwijsclusters/diensten en goedgekeurd door het CvB. 

Belangrijke toetssteen is of de jaarplannen in lijn zijn met het strategisch beleid van Scalda. 

Ook de teams stellen op hun beurt jaarplannen op die richtinggevend zijn voor hun 

prioriteitenstelling.  

 Het Management Informatiesysteem. Dit voorziet in het uitvoeren van metingen (centraal en 

decentraal tot op teamniveau) en het verzorgen van periodieke rapportages. Aan de hand van 

deze basisinformatie wordt, waar dit nodig is, het ‘verhaal achter de cijfers’ opgevraagd bij de 

betrokkenen om zo een compleet beeld te krijgen.  

 Managementgesprekken tussen CvB en directeuren enerzijds en anderzijds tussen directeuren 

en teamleiders/afdelingshoofden. Deze managementgesprekken worden minimaal twee keer 

per jaar gevoerd en hierin worden de ontwikkelingen van de organisatie-eenheid besproken 

aan de hand van het jaarplan. 

 De een- of tweejaarlijkse zelfevaluatie van de opleidingsteams en afdelingen. Het 

zelfevaluatie-instrument voor opleidingsteams en het gebruik ervan zijn ontworpen om de 

dialoog binnen teams te bevorderen.   

 Interne audits, met inbreng van externe auditoren uit de landelijk pool Diagonaal. De interne 

control functie is opgenomen in de organisatie met onder andere het doel interne audits uit te 

voeren. Meer over de interne audits is te vinden in paragraaf 6.3.  

 De dialoog met de student. Behalve het overleg met de Studentenraad, organiseert ieder 

onderwijscluster op zijn manier, minimaal twee keer per jaar, het gesprek over het onderwijs 

met de studenten: de zogenaamde panelgesprekken. Het doel van deze gesprekken is de 

student aan het woord te laten over zijn/haar feedback op het onderwijs, de organisatie van het 

onderwijs, de onderwijsfaciliteiten en het schoolklimaat. 

 Het jaarverslag van de examencommissies en het intern jaarverslag examinering Scalda dat 

op basis van eerstgenoemde verslagen opgesteld wordt. 
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6.3 Auditprogramma 

Het auditprogramma van Scalda wordt uitgevoerd door de onafhankelijke afdeling Interne Controle 

(IC). Jaarlijks wordt een auditkalender opgesteld die onderzoek van zowel opleidingen als specifieke 

thema’s behelst. Bij dit laatste valt te denken aan onderzoek naar declaraties (financiën); een analyse 

van privacyrisico’s bij gegevensverwerking (AVG), of het doorlichten van de examenorganisatie van 

een onderwijscluster. 

De auditkalender wordt opgesteld op basis van diverse aspecten, onder andere een risicoanalyse. 

Hierin spelen risicofactoren zoals opleidingsrendementen en studenttevredenheid een belangrijke rol. 

In 2019 is de omslag gemaakt naar ‘waarderend auditen’, waarin de auditor als kritische vriend 

meekijkt naar de redenen achter gemaakte keuzes en deze context meeweegt in het oordeel. Verder is 

de focus van onderzoek verlegd naar de doelen uit de Scalda-strategie, waarbij het onderzoekskader 

van de Inspectie wordt meegenomen. 

 

6.4 Inspectie van het Onderwijs 

De Inspectie heeft in de periode van 13 januari 2020 tot en met 6 februari 2020 een vierjaarlijks 

onderzoek uitgevoerd bij Scalda. In een vierjaarlijks onderzoek staat de volgende vraag centraal: is de 

sturing op kwaliteit op orde en is er sprake van deugdelijk financieel beheer?   

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:  

 Heeft het bestuur doelen afgesproken met de opleidingen, heeft het voldoende zicht op de 

onderwijskwaliteit en stuurt het op de verbetering van de onderwijskwaliteit?  

 Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en 

integer?  

 Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn 

opleidingen?  

 Is het financieel beheer deugdelijk?  

Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en op opleidingsniveau. Op het 

niveau van het bestuur richtte het onderzoek zich met de vier deelvragen op de standaarden binnen de 

kwaliteitsgebieden Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. Ook is de onderwijskwaliteit van 

een deel van de opleidingen waarvoor het bestuur verantwoordelijk is onderzocht. Het betreft 

de onderstaande opleidingen.  

Verificatieonderzoek  

 Coördinator sport- en bewegingsagogie, 25412, bol, niveau 4   

 Combinatieopleiding Verzorgende IG/Begeleider specifieke doelgroepen, 25491/25476, 

bol/ovo, niveau 3 (Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg)  

 Manager Retail, 25162, bol, niveau 4  

 Zelfstandig werkend kok, 25182, bol, niveau 3  
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Stelsel- en verificatieonderzoek  

 Beveiliger, 25407, bol, niveau 2  

 Procesoperator B, 25338, bbl, niveau 3  

 Tandartsassistent, 25490, bol, niveau 4  

Herstelonderzoek  

 Doktersassistent, 91310/25473, bol, niveau 4  

 Verzorgende IG, 95530/25491, bol, niveau 3  

Risico-onderzoek  

 Vavo -vmbo/t, 5400  

  

De onderwijsinspectie concludeerde het volgende naar aanleiding van het onderzoek.  

“Het bestuur weet wat er speelt in de organisatie, weet waar risico's en problemen liggen en verbetert 

het onderwijs en de examinering waar dat nodig is. Bovendien kan het bestuur nu en in de nabije 

toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen.  

  

Het bestuur investeert actief in toekomstgericht en toekomstbestendig onderwijs. Dit doet het bestuur 

door zijn ambities uit te spreken, te delen en door open te staan voor innovaties in het onderwijs. Bij 

deze ontwikkelingen betrekt het bestuur extern deskundigen en stimuleert het medewerkers in de 

interne organisatie om vooruit te kijken. Daarnaast is het bestuur actief in gesprek met 

samenwerkingspartners in de regio”.  

De onderwijsinspectie heeft Scalda op de standaard Kwaliteitszorg en ambitie beoordeeld met 

een Goed en de standaard Financieel Beheer met een voldoende.  

  

Scalda heeft een aantal herstelopdrachten gekregen:  

 De kwaliteit van het onderwijs bij de theoretische leerweg van het vavo-vmbo-t is als 

onvoldoende beoordeeld omdat de standaarden Didactisch handelen en Resultaten 

onvoldoende zijn. Daarmee is het kwaliteitsgebied Kwaliteitszorg en Ambitie voor deze 

opleiding ook onvoldoende. De inspectie heeft het opgestelde Verbeterplan en bijbehorende 

Plan van Aanpak als een positief startpunt beoordeeld: “De documenten getuigen van een 

gedegen aanpak waarin jullie niet alleen focussen op herstel van de geconstateerde 

tekortkomingen maar ook van het vervullen van jullie visie op onderwijs”.  

 Bij de opleiding Beveiliger zijn de wettelijke vereisten met betrekking tot schoolkosten/vrijwillige 

bijdrage niet nageleefd, omdat de opleiding voor uniformonderdelen uit het verplichte pakket 

voorschrijft van welk merk deze moeten zijn. In september 2020 heeft de Inspectie geoordeeld 

dat inmiddels voldaan is aan de wettelijke vereisten. 

 De opleiding Tandartsassistent voldoet niet aan de wettelijke regels met betrekking tot het 

melden van ongeoorloofd verzuim. De manier waarop de opleiding de aan- en afwezigheid van 

studenten registreert, geeft onvoldoende basis om hieraan te kunnen voldoen. Het bestuur van 

Scalda heeft in de loop van 2020 aan kunnen tonen dat eenzelfde oordeel niet voor de hele 
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instelling van toepassing is. Bij het cluster Zorg/Welzijn, waar de opleiding Tandartsassistent 

deel van uitmaakt, zijn de procedures ten aanzien van registratie en melding van ongeoorloofd 

verzuim grondig herzien. Het herstelonderzoek in 2021 wordt met vertrouwen tegemoet 

gezien. 
 

6.5 Examinering 

Tot augustus 2020 heeft Scalda een examencommissie per onderwijscluster, een separate 

examencommissie voor vavo en een gemeenschappelijke examencommissie voor Taal en Rekenen. 

Laatstgenoemde is per augustus opgevolgd door de Expertkring Centrale Examens. De borging van de 

instellingsexamens taal en rekenen valt vanaf augustus onder de verantwoordelijkheid van de andere 

examencommissies. De Expertkring Centrale examens bestaat grotendeels uit leden van de 

examencommissies van de onderwijsclusters. Deze borgen namens hun examencommissie de 

kwaliteit van de centrale examinering binnen Scalda.  

  

De onderwijsinspectie heeft een herstelonderzoek uitgevoerd bij de examencommissie 

verantwoordelijk voor de opleidingen Doktersassistent en Verzorgende-IG naar de standaard 

Kwaliteitsborging examinering en diplomering. De Inspectie heeft vastgesteld dat de examencommissie 

Zorg, Welzijn, Sport en Groen een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. De examencommissie 

werkt gestructureerd en vasthoudend en dit resulteert in een herkenbare en geaccepteerde 

examencommissie. Vanuit die positie borgt de examencommissie op een professionele wijze het 

proces van examineren en diplomeren binnen de opleidingen Doktersassistent en Verzorgende-

IG. Kwaliteitsborging Examinering en Diplomering heeft daarom een voldoende gekregen voor het 

herstelonderzoek.  

  

Conform de afspraken over valide exameninstrumenten, kopen de beroepsopleidingen, waar dit 

mogelijk én passend is, in bij gecertificeerde examenleveranciers. Vaststelling van het instrumentarium 

vindt dan risicogericht plaats door de examencommissie.    

In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij specifieke maatwerkvereisten, worden zelf 

exameninstrumenten ontwikkeld. Ook deze moeten voldoen aan alle vereisten voordat vaststelling 

ervan plaatsvindt.   

  

Bij verschillende examencommissies zijn verzoeken van studenten binnengekomen om deel te mogen 

nemen aan niet-gekoppelde keuzedelen. De examencommissie voert dan een check uit, waarbij 

gekeken wordt of er geen sprake is van ondoelmatige overlap met het kwalificatiedossier.   

In totaal is ruim vijftigmaal toestemming gevraagd om deel te mogen nemen aan niet-gekoppelde 

keuzedelen. In een beperkt aantal gevallen is geen instemming verleend in verband met ondoelmatige 

overlap.  

Overigens is de minister voornemens de koppeling los te laten, maar een overlap-check door de 

examencommissie blijft noodzakelijk. 
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. 

6.6 Keuzedelen 

In 2020 heeft iedere student in het beroepsonderwijs een keuze kunnen maken uit ons aanbod van 285 

keuzedelen. In totaal hebben 110 studenten bij de eigen examencommissie toestemming gevraagd 

voor de koppeling van een niet gekoppeld keuzedeel. Dit is in 15 gevallen niet toegekend in verband 

met ongewenste overlap. Als gevolg van de coronacrisis is de verplichte examinering van keuzedelen 

vervallen. Studenten die dit betreft zijn hierover tijdig geïnformeerd.  

Scalda is in 2020 een project gestart om de keuzemogelijkheden voor studenten te vergroten. Dit 

betreft met name de ontwikkeling en organisatie van onderwijsclusteroverstijgende keuzedelen. Daarbij 

voeren we een aantal pilots uit die gericht zijn op communicatie naar studenten, multidisciplinaire 

samenwerking, keuzedelen met geringe onderwijstijd en keuzedelen gericht op doorstroom naar het 

hbo. Met de ervaring die we opdoen in deze pilots hopen we de keuzemogelijkheid voor studenten te 

vergroten en keuzedelen effectiever en efficiënter te organiseren.  

 

6.7 Klachtenprocedure 

In 2020 is de digitale klachtenprocedure in gebruik genomen. De klager wordt nu vragenderwijs door 

de procedure geleid, waarbij kort toelichting gegeven wordt en links te vinden zijn naar relevante wet- 

en regelgeving. Op de juiste plek aangekomen, kan een digitaal formulier ingevuld en geüpload worden 

met bijlagen.  

Het merendeel van de klachten in 2020 is via deze weg ontvangen. Gebleken is dat de digitale tool 

zowel intern als extern goed vindbaar is en gebruikt wordt, waarbij opvalt dat de meeste klachten 

afgehandeld kunnen worden door goede communicatie en informatievoorziening. 

 

In 2020 zijn de volgende klachten afgehandeld: 
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Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid (DVG) -                  4                  1                  -                -                5                

Educatie -                  1                  -                1               2                

Maritiem, ICT en Techniek (MIT) -                  3                  2                  -                1               6                

Zorg, Welzijn, Sport en Groen (ZWSG) -                  10                2                  -                3               15              

  -                

Financiën, Inkoop en Projecten (FI&P) -                  -                  -                  -                -                -                

Human Resources en Organisatie (HR&O) -                  1                  1               -                2                

Informatievoorziening en Studentenadministratie (IV&S) -                  1                  -                  -                -                1                

     

Totaal -                  18                7                  1               5               31              
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6.8 Klokkenluidersregeling 

Naast de klachtenregeling kent Scalda een aparte klokkenluidersregeling. Deze is bedoeld voor het in 

eerste instantie intern melden van (een vermoeden van) een ernstige misstand. De regeling is 

toegankelijk via de inter- en intranetsites van Scalda. In 2020 zijn via de regeling geen meldingen 

gedaan. 
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7.   
Medewerkers 
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7. Medewerkers 
 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over ons Human Resources beleid. 

 

7.2 Medewerkers in loondienst op teldatum 31 december 

De tabel hierna geeft een overzicht van ons medewerkersbestand op teldatum 31 december. 
 
Personele formatie

 2018 2019 2020

Medewerkers 923 1002 1018

Gemiddelde leeftijd 49,1 48,8 47,6

Fulltime equivalenten (fte's )

Totaal 767 807 816

Vast 664 655 626

Tijdelijk 103 152 190  

De personele formatie in 2020 is licht toegenomen ten opzichte van 2019. 

 

7.3 Belangrijkste speerpunten en resultaten in verslagjaar 

Ons personeelsbeleid is gericht op de ‘employability’, de optimale en duurzame inzetbaarheid, van 

onze medewerkers. Dit beleid rust op drie pijlers: professionalisering, gezondheid en mobiliteit & 

flexibiliteit. Bij de inzet van onze mensen streven we naar synergie tussen de doelen van de 

organisatie en de doelen van de individuele medewerker. Vanuit de drie pijlers faciliteren we de 

medewerker verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren en de eigen gezondheid. In 

het kader van het employabilitybeleid kunnen verschillende faciliteiten ingezet worden ter bevordering 

van de optimale- en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 

 

Vanuit bovenstaande pijlers waren de belangrijkste speerpunten in 2020 het (mede vanuit de cao mbo 

2018-2020) uitvoeren, evalueren en voorzetten van een werkdrukplan Scalda. Daarnaast heeft een 

medewerkersonderzoek (MO) plaatsgevonden. Ieder team heeft de opdracht gekregen om de 

teamresultaten van het MO te bespreken en een plan van aanpak op (of bij) te stellen. De rode draden 

vanuit de teamplannen en de Scadabrede uitkomsten vormen input voor het organisatiebrede plan van 

aanpak. Daarnaast hebben we de (beleidsrijke) meerjarenformatieplanning doorontwikkeld en herzien. 

Vanuit de pijler professionalisering zijn in 2020 wederom scholingen georganiseerd, onder andere 

gericht op de bevoegdheid en bekwaamheid van onderwijsgevenden en het verzorgen van onderwijs 

binnen een hybride leeromgeving en verzorgen van online lessen / thuisonderwijs. 

 

Het beleid rondom het voorkomen van uitkeringen (WW) is gericht op preventieve interventies en 

begeleiding naar ander werk bij uitdiensttreding. Voordat een medewerker in dienst treedt, wordt 
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zorgvuldig overwogen welk type contract de medewerker wordt aangeboden. In deze overweging 

worden de eventuele risico’s rondom uitkeringen meegenomen. Op het moment dat een medewerker 

uit dienst treedt, wordt een gesprek georganiseerd met als doel het in kaart brengen van mogelijke 

activiteiten vanuit Scalda in de begeleiding naar ander werk. 
 

7.3.1 Banenafspraak 

Scalda spant zich in om uitvoering te geven aan de wet- en regelgeving rondom het realiseren van 

participatiebanen. Eind 2020 heeft Scalda in het kader van de banenafspraak in totaal 7 

participatiebanen gerealiseerd. De doelstelling is om per jaar twee of meer participatiebanen te 

realiseren, waarbij kwaliteit (het creëren van een duurzame arbeidsplaats) voorop staat. Centraal is 

hiervoor een budget vastgesteld. In 2020 is één participatiebaan gerealiseerd.  

 

7.4 Werkdrukplan 

Per 1 oktober 2018 is de cao-mbo 2018-2020 formeel in werking getreden. In deze cao lag de focus op 

het verlagen van werkdruk, het verhogen van werkplezier en het werken aan een mbo van de 

toekomst. Belangrijke toevoegingen in de cao waren de verplichting te komen tot een werkdrukplan per 

instelling en de (extra) facilitering van startende docenten.  

 

Om ervoor te zorgen dat medewerkers gezond, gemotiveerd en betrokken aan het werk kunnen, is 

onze visie dat het van groot belang is dat inzetbaarheid en werkplezier continu op de agenda staan en 

dat het gesprek hierover zo laag mogelijk binnen de organisatie (binnen de teams) gevoerd wordt. 

Binnen Scalda is ervoor gekozen om per jaar een plan van aanpak te ontwikkelen ‘Van werkdruk naar 

werkplezier’. Dit werkdrukplan is op twee niveaus uitgewerkt. Enerzijds zijn teams zelf aan de slag 

gegaan om een analyse en plan te maken rondom de aanpak van werkdruk (en vergroten van het 

werkplezier) en anderzijds is er een plan op Scalda-niveau. In dit werkdrukplan zijn de uitkomsten van 

het MO en de aanpak met betrekking tot gezondheid en verzuim opgenomen om zo te werken aan een 

integrale aanpak voor een gezonde en veilige werkplek en -omstandigheden Het Scaldabrede plan 

wordt jaarlijks vastgesteld en regelmatig geëvalueerd met de OR en het BMT. 

 

In 2020 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden vanuit het werkdrukplan. 

- Training voor leidinggevenden hoe zij effectief aan de slag kunnen met de uitkomsten van het MO. 

- Werkverdelingsprocedure besproken binnen diverse overleggen met leidinggevenden  

- Startersjourney, met aandacht voor faciliteiten en ondersteuning bij het goed laten starten van nieuwe 

medewerkers 

- Werkplezier, verminderen van onnodige regels/procedures, door het instellen van een expertteam 

- Vormgeven van een Scaldabreed programma vanuit Enjoy en de Academie in 2020, waaronder het 

organiseren van bijeenkomsten op het gebied van mantelzorg, professionele dialoog, ongewenst 

gedrag, efficiënt vergaderen en online lesgeven.  

- Deelname aan de Fit2Workweek en HIVE, gericht op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 
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- Pilot om langdurig zieken deel te laten nemen om veerkracht te vergroten en zo sneller te kunnen 

laten re-integreren. 

- Er is een aanvang gemaakt met Scaldabrede ondersteuning voor docenten op het gebied van 

blended learning om hen zo goed toe te rusten voor een nieuwe manier van lesgeven. 

Medio 2020 is een nieuwe kortlopende cao afgesloten. Deze cao bevat met name financiële 

voorwaarden en procesafspraken, welke laatste eerst in 2021 van invloed zullen zijn op het beleid. 

 

7.5 Verzuim 

Het gemiddeld ziekteverzuim binnen Scalda over 2020 was 5,04%. Hierbij is sprake van een daling ten 

opzichte van 2019. Vanaf maart 2020 is er een verder dalende trend van het verzuim waarneembaar, 

waarbij het ziekteverzuim vanaf mei gedaald is tot onder de 5%. Het grootste aandeel van dit 

ziekteverzuimpercentage betreft het langverzuim (43 tot 365 dagen).  

 

Binnen de organisatie zijn er onderlinge verschillen tussen de onderwijsclusters en diensten. Een 

aanpak op verzuim & gezondheid is meegenomen in het werkdrukplan, met als doel de aanpak op alle 

drie de pijlers van het gezondheidsbeleid (curatie, preventie en amplitie) te versterken. Inhoudelijk 

wordt hierbij zowel gezocht naar oplossingen voor de ervaren werkdruk (oplossingen voor problemen) 

als naar maatregelen die toezien op het versterken van de individuele medewerker en het team als 

geheel (werkplezier). 

Overzicht van het gemiddeld ziekteverzuim per cluster en dienst over het jaar 2020: 

Dienst/sector
Gemiddeld 

verzuimpercentage 
2020 in %

Gemiddelde 
meldingsfrequentie 

2020

Scalda gemiddeld 5,04 0,52

Dienst B&IC 0,26 0,17

Dienst FI&P 1,76 0,53

Dienst HR&O 1,53 0,87

Dienst IV&S 8,38 1,19

Dienst Technum 2,05 0,46

Sector DVG 7,46 0,58

Sector EDU 6,40 0,60

Sector GROEN 3,33 0,26

Sector MIT 5,09 0,58

Sector Sport 4,75 0,39

Sector ZW 2,72 0,21  
*Bron: qlikview (geraadpleegd op 1-3-2021) 
 

Verzuim medewerkers

2018 2019 2020

6,18% 5,85% 5,04%  
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8.  
Huisvesting 
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8. Huisvesting 
8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over de huisvesting van Scalda. 

 

8.2 Overzicht locaties 

Scalda was in 2020 operatief op 27 locaties verspreid over Goes, Hulst, Middelburg, Oostburg, 

Vlissingen, Terneuzen, Tholen, Roosendaal, Bergen op Zoom, Dirksland en Zierikzee. Het merendeel, 

20 locaties, betreft huurlocaties. In totaal heeft Scalda 8 panden in eigendom, verspreid over Goes, 

Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. 

 

8.3 Belangrijkste speerpunten en resultaten in verslagjaar 

In navolging van 2019 is verder werk gemaakt van de optimalisatie van de huisvestingsportefeuille. De 

trajecten die in 2019 zijn gestart, zijn in het jaar 2020 verder opgepakt en uitgewerkt om zodoende te 

komen tot een zo optimaal mogelijk gebruik van de locaties. Een tweetal besluiten dat in 2019 is 

genomen heeft in 2020 geleid tot een verbouwing op enkele locaties. In het Omnium zijn aanpassingen 

gedaan om het onderwijs van de opleidingen van Uniformberoepen mogelijk te maken. Het Omnium 

werd voornamelijk gebruikt door het CIOS voor het volgen van praktijklessen. Voor Uniformberoepen 

zijn er naast praktijkruimtes, ook theorieruimtes en administratieve ruimtes gecreëerd. Scalda is nu 

zichtbaar aanwezig op het Omnium. Begin 2021 wordt op het buitenterrein nog een hindernisbaan 

gerealiseerd voor Uniformberoepen. 

 

In het Technum aan de Edisonweg in Vlissingen is in 2020 gestart met aanpassingen in de 

techniekhal, bouwdeel B. Een deel van deze aanpassingen is in 2020 afgerond. In schooljaar 2021-

2022 worden verdere aanpassingen verwacht in de techniekhal (o.a. inhuizing van het lab) en C1-

vleugel. Aanpassingen zijn nodig om daarmee nog meer flexibiliteit en veerkracht te genereren zodat 

toekomstige ontwikkelingen in het techniekonderwijs opgevangen kunnen worden.  

 

In een jaar dat overschaduwd is door COVID-19 en haar maatregelen is de centrale afdeling 

Huisvesting verder aan de slag gegaan met het vormgeven en actualiseren van het 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP), een huisvestingsbeleid en planning, plus een aantal 

verbouwtrajecten die in 2020 op de planning stonden. De verbouwing van de locatie Podium in 

Middelburg is een jaar uitgesteld, waardoor er voor nog voor één schooljaar gebruik wordt gemaakt 

van de locatie aan de Ravensteijnweg in Middelburg. Verder is door Scalda geanticipeerd op de 

ontwikkelingen rondom de locatie Stationspark in Goes, waar mbo Groen is gehuisvest. Dit heeft geleid 

tot de aankoop van deze locatie per 31 januari 2020 waar deze tot die periode gehuurd werd van 

Edudelta. 
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9. Informatievoorziening en studentenadministratie 
 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over onze informatievoorziening (inclusief ICT) en 

studentenadministratie. 

 

9.2 Belangrijkste speerpunten en resultaten in verslagjaar 

Voor de dienst IV&S zou 2020 in het teken staan van de vorming en opbouw van de nieuwe teams, 

introductie van nieuwe en aangepaste werkwijzen naar aanleiding van de reorganisaties in de 

voorgaande jaren. Bij de afdeling Informatievoorziening (IV) waren de ontstane vacatures ingevuld en 

kon gestart worden met de opbouw van de nieuwe teams en verdere inrichting van de regie-

organisatie., Ook bij de afdeling Studentenadministratie (STAD) waren de vacatures vervuld, waarmee 

de formatie op volle sterkte is. De herinrichting van de afdeling STAD, met name de decentralisatie van 

de uitvoering van werkzaamheden dichter bij het onderwijs, was in 2020 een van de belangrijkste 

speerpunten (herinrichten teams, fysiek de teams onderbrengen op de locaties, aanpassing van 

werkwijzen en procedures). 

 

De impact van COVID-19 op de dienst was groot; de noodzaak om alle werkzaamheden digitaal en 

online af te handelen had impact op de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en de 

samenwerking en communicatie van de medewerkers in en tussen de nieuw gevormde teams. 

Ondanks deze beperkingen bleek dat een belangrijk deel van de werkzaamheden digitaal afgehandeld 

kon worden; de administratieve processen liepen door en werden adequaat en tijdig afgehandeld. Voor 

de medewerkers veranderde er veel, samenwerking en communicatie verliep grotendeels online, de 

wijze waarop de administratieve processen werden uitgevoerd, digitaal en online, veranderde en deed 

bijvoorbeeld mede daardoor een groot beroep op de (digitale) vaardigheden van de medewerkers. Ook 

de werkprocessen bij de afdeling IV liepen door, adviestrajecten, projecten en projectparticipatie, 

ondersteuning en support aan medewerkers en studenten verliep naar behoren. 

 

De noodzakelijke teamontwikkeling, zowel bij de afdeling IV als de afdeling STAD, verliep daardoor 

moeizaam (teambuilding en teamontwikkeling zijn online moeilijk te organiseren). Andere activiteiten 

ondervonden minder hinder van de COVID-19 situatie (soms wel enkele vertragingen); de uitrol van 

een nieuw digitaal bekostigingsdossier, het opschonen van de digitale en papieren dossiers verliep 

bijvoorbeeld conform planning. De uitrol van mobiele telefonie naar alle medewerkers en de 

implementatie van een cloudplatform voor telefonie zijn ondanks de beperkingen als gevolg van de 

COVID-19 maatregelen uitgevoerd en afgerond. Projecten in samenwerking met het onderwijs en 

ondersteunende diensten, zoals LOB, Da Vinci (CIOS ZWN) en Leadmanagement, zijn ook 

doorgegaan. 
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Een gevolg van de COVID-19 situatie was dat de afdeling IV de focus moest verleggen naar het 

faciliteren van online werken en leren voor alle medewerkers en studenten. Dat heeft grote druk op de 

organisatie van deze afdeling gezet; het geschikt maken van de systemen voor deze bijzondere 

situatie, het faciliteren van nieuwe vormen van (online) communicatie en samenwerking, het 

beschikbaar stellen van (veilige) faciliteiten (laptops, etc.) voor studenten en medewerkers had veel 

impact, waardoor andere geplande activiteiten, waaronder verdere inrichting van de regie-organisatie 

en vernieuwing van de netwerk infrastructuur, minder aandacht kregen. 

 

Dit betekent dat activiteiten die minder aandacht hebben gekregen in 2020 in het nieuwe jaar een plek 

moeten krijgen. Acties daarvoor zijn in werking gezet;  het inrichten van de regie organisatie, 

uitbesteding netwerk infrastructuur, verdere implementatie Microsoft365, het werven van een service 

integratie partner zijn projecten die voor het komende jaar op de rol staan. Ook acties om de 

teambuilding en samenwerking binnen en tussen teams te bevorderen zijn in gang gezet. Verder wordt 

het komende jaar gewerkt aan diverse projecten in samenwerking met het onderwijs en de 

ondersteunende diensten zoals LLO, blended learning en blended working. Daarnaast participeert de 

dienst actief in nauwe samenwerking met het onderwijs en de andere ondersteunende diensten in 

grote, Scaldabrede projecten (LMS/ELO, LLO, DVG digitaal, samenwerking Da Vinci). 

 

Voor de afdeling STAD geldt voor komend jaar een focus op verdere kwaliteitsverbetering en 

vereenvoudiging van de werkprocessen en sturing op kwaliteitsgericht werken. Daarnaast gaat de 

automatisering van de werkprocessen verder. Zeker onder de COVID-19 maatregelen heeft de 

vergaande automatisering van deze processen zijn waarde en nut meer dan bewezen. 

 

Ook de versterking van het functioneel beheer van het studenten informatiesysteem bij de afdeling 

Beheer Controle en Ondersteuning (BCO) heeft zijn waarde laten zien; diverse ontwikkelingen zijn 

opgepakt (digitaal bekostigingsdossier, automatisering van workflows, verbetering van 

bekostigingsprocessen en rapportage) en tot een goed einde gebracht, de kwaliteit van de inrichting 

van het systeem is verhoogd, werkprocessen procedures zijn verbeterd en (opnieuw) 

geïmplementeerd. 

 

De herinrichting van de administratieve processen zal in het komende jaar verder opgepakt en 

uitgewerkt worden; werken aan kwaliteitsverbetering van het verwerkingsproces, betere aansluiting op 

de onderwijsprocessen, verbetering/aanscherping van de monitoring van het administratieve proces, 

verbetering van de proces- en managementrapportage zijn speerpunten voor het komende jaar. 

Afhankelijk van de COVID-19 situatie zal ook de benodigde teambuilding worden opgepakt. 

 

Voor de studentenadministratie spelen vervolgens nog een aantal specifieke aandachtspunten die 

komend jaar worden opgepakt: de implementatie van centraal aanmelden mbo, samenwerking 

opleiding KP met Curio, het oplijnen van het proces van de bpv (bpv-administratie) binnen Scalda en 

de digitalisering van de handtekening bij de praktijkovereenkomsten. 
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10. Financiën 
10.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over ons financieel beleid. 
 

10.2 Verslagjaar 2020 met betrekking tot financieel beleid 

In het late najaar van 2019 is de strategie voor de planperiode 2020‐2024 vastgesteld. Dat betekent 

dat de inhoud daarvan nog niet volledig en direct terug te vinden is in de begroting van 2020. Ook de 

daarvoor benodigde verschuiving of inzet van middelen was nog niet volledig bekend. De nieuwe 

strategieperiode is uiteindelijk een voornamelijk op onderdelen aangepaste voortzetting van de 

voorgaande plannen, zoals de realisatie van het plan ‘Scalda gereed voor de toekomst’.  

In 2020 is verder gewerkt aan het meer beleidsrijk maken van de beleidscyclus. De kaderbrief 2020,  

de (hoofdlijnen van de)begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 zijn hierin een eerste stap. 

Daarnaast is gewerkt aan een beleidsrijke meerjarenformatiebegroting en een model om de inkomsten 

van Scalda toe te wijzen aan de onderwijsclusters en diensten op basis van de bedrijfsdrukte, het 

zogeheten verdeelmodel. 

 

Voor het onderwijs zijn de ontwikkeling van hybride leeromgevingen en onderwijs op maat de 

belangrijke thema’s geweest in 2020. Zowel projectmatig vanuit het ontwikkelbudget als middels RIF-

subsidies en als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de onderwijsclusters is uitvoering 

gegeven aan deze thema’s. Voor de groene opleidingen zijn de projecten ‘Samenwerking in de Groene 

Delta’ en ‘Groen onderwijs Zeeland’ uitgevoerd en ook vanuit de kwaliteitsagenda is specifiek voor 

groene ontwikkelingen geld vrijgemaakt. 

In de begroting 2020 is verder rekening gehouden met en ook gerealiseerd de start van het 

samenwerkingscollege CIOS ZWN. Dat is door Scalda gestart in samenwerking met Da Vinci uit 

Dordrecht. Vanuit Maritiem, ICT en Techniek is het traject Technum 2.0 gestart, waarin samenwerking 

met het vmbo en investering in een Skillslab Chemie is ondergebracht. Tenslotte zijn de 

Uniformberoepen verhuisd naar Goes. 

In de loop van 2020 is bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 een tweetal bestemmingsreserves 

gevormd. Een voor een project om de opleidingen van DVG volledig te herschikken, het Masterplan 

DVG, met een projectbegroting van € 2,5 miljoen voor vier jaren. Daar is in 2020 ook al feitelijk een 

aanvang mee gemaakt. Het tweede project betreft een project om de werkdruk te verminderen. Daar is 

in 2020 gestart met de voorbereiding, maar zal de uitvoering in 2021 gaan plaatsvinden. 

Vanuit de diensten is in 2020 de reorganisatie van de studentenadministratie en de afdeling 

Informatieverwerking afgerond en de marketingfunctie doorontwikkeld om de bovenregionale werving 

en onlinecommunicatie beter vorm te geven. Ook is in 2020 verder invulling gegeven aan het 

Inkoopplan. 

In het jaar 2020 is Scalda gestart met een aantal bouwtrajecten. Zo is de locatie aan de Zwembadweg 

te Goes verbouwd om de inhuizing van de Uniformberoepen mogelijk te maken. Ook is in Vlissingen 

gestart met het traject Technum 2.0. Dat heeft geleid tot aanpassing van de praktijkruimte en de start 
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van de bouw van het laboratorium. Tenslotte zijn de voorbereidingen gestart voor de renovatie van het 

ZEP in Middelburg. De start van de renovatie zal eerst in 2021 plaatsvinden. Omdat de besluitvorming 

betreffende de bouwtrajecten en de aankoop van het pand aan het Stationspark te Goes laat in 2019 

heeft plaatsgevonden, heeft Scalda eerst begin 2020 een gewijzigde en definitieve begroting 2020 

vastgesteld. 

 

Qua studentenaantallen houdt Scalda al enige jaren rekening met een krimp. Echter, bij de meeste 

opleidingen blijft de instroom nagenoeg gelijk of kent een lichte daling en wordt de krimp getemperd 

door de toename van het aantal studenten bij Zorg en Welzijn, zowel in de bbl- en de bol-opleidingen, 

als bij Groen. In de begroting 2020 is daarom uitgegaan van een lichte toename van het aantal 

studenten. 

 

Bij het opstellen van de begroting hanteert Scalda als uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een 

structureel sluitende begroting, rekening houdend met de te hanteren rentabiliteit van 1%. In de 

begroting 2020 is daar bij uitzondering van afgeweken als gevolg van de diverse bouwtrajecten en de 

financiële consequenties daarvan. De begroting is vastgesteld met een te verwachten positief resultaat 

van € 241.000. Verder heeft Scalda als uitgangspunt dat structurele lasten moeten worden gedekt met 

structurele baten. Scalda loopt daardoor geen onnodige financiële risico’s en kan eventuele incidentele 

baten inzetten voor de ontwikkeling en innovatie die nodig zijn om effectief in het krachtenveld van 

morgen te kunnen blijven bewegen in het belang van de studenten en de regio.  

 

Bij het opstellen van de begroting 2020 was de bekostigingsbeschikking voor het kalenderjaar tijdig 

ontvangen. Daarbij is de bekostiging van Groen voor het eerst integraal in de bekostiging van Scalda 

opgenomen.  

 

Het jaar 2020 is qua resultaat uiteindelijk hoger uitgekomen dan het resultaat uit de begroting 2020 van 

€ 241.000. Het resultaat over het jaar 2020 is uitgekomen op € 2.856.000. Het resultaat is hoger dan 

geraamd. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de inkomsten fors hoger zijn dan geraamd, 

anderzijds blijven de uitgaven achter bij wat is begroot. 

De baten zijn hoger dan geraamd. Dat wordt veroorzaakt door een aantal factoren. De belangrijkste is 

een toename van de rijksbijdrage met € 2 miljoen. Dat wordt met name veroorzaakt door een stijging 

van de gelden voor zij-instroom, de lerarenbeurs, de kwaliteitsgelden, de RIF-subsidies en de eerste 

tranche van het Inhaal & Ondersteuningsprogramma. Ook de overige overheidsbijdragen en subsidies 

zijn fors toegenomen. Dat is met name gelegen in extra inkomsten vanuit diverse projecten bij het 

onderwijscluster MIT.  

De uitgaven zijn lager dan begroot. De personele lasten nemen weliswaar toe vanwege het feit dat 

meer medewerkers binnen Scalda aan het werk zijn, maar de kosten voor inhuur van uitzendkrachten 

zijn gedaald, onder andere door de afname van het ziekteverzuim. De afschrijvingen dalen doordat 

investeringen zijn uitgesteld. Dat zal de komende jaren weer worden rechtgetrokken door de diverse 

bouwactiviteiten en het realiseren van de uitgestelde investeringen. De huisvestingslasten stijgen, met 
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name door indexeringen van de huur- en onderhoudscontracten en stijgende (energie)belastingen, 

heffingen en verzekeringen. De overige lasten dalen, met name ook als gevolg van de COVID-19 

maatregelen. Het gedwongen thuiswerken van vele medewerkers brengt lagere reis- en verblijfkosten, 

catering en kantoorkosten met zich mee. Maar ook de inzet van externe ondersteuning is afgenomen. 

 

Al met al heeft dit geleid tot een resultaat over 2020 van ruim € 2,8 miljoen. 

 

10.3 Financiële kengetallen met toelichting 
 
Scalda houdt de volgende financiële ratio’s aan: 
 

Solvabiliteit 

 
Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. De solvabiliteit geeft 

inzicht in de financiële gezondheid van Scalda en geeft aan in welke mate te verwachten is, dat Scalda 

op korte en lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen, zoals het aflossen van langlopende 

schulden. Scalda houdt een solvabiliteitsratio aan van 30%. Deze grens is gelijk aan die gehanteerd 

wordt door de Inspectie. In 2020 is met 60% deze grens ruimschoots gerealiseerd en dit geeft aan dat 

Scalda financieel gezond is. Dit is bewust beleid gezien het omvangrijke investeringsprogramma wat 

vanaf 2021 gerealiseerd zal worden. 
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Liquiditeit 

Liquiditeit geeft de verhouding aan van de som van de liquide middelen en de kortlopende vorderingen 

aan de ene kant en het totaal van de kortlopende schulden aan de andere kant. Scalda hanteert voor 

de liquiditeit een percentage van 50%, evenals de Inspectie. Op 31 december 2020 is deze grens met 

een liquiditeitspercentage van 93% meer dan ruim gerealiseerd. Ook dit met het oog op de verwachte 

investeringen vanaf 2021. 
 

 
 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit geeft het percentage aan van het exploitatieresultaat ten opzichte van de totale omzet. 

Scalda hanteert een ratio van 1%, de Inspectie van 0%, met als kanttekening, dat het resultaat wel 

positief moet zijn. Rentabiliteit over een langere periode geeft aan of het bedrijf voldoende overhoudt 

om ook in de toekomst te kunnen investeren en te blijven bestaan. Scalda heeft over 2020 een 

rentabiliteit gerealiseerd van 3%. 
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Financieringsbeleid 

Scalda voert een terughoudend beleid als het gaat over financiering. In 2020 is geen externe 

financiering noodzakelijk geweest. De investeringen in 2020 zijn gerealiseerd met financiering uit de 

eigen middelen. Het investeringsplafond voor 2020 was € 2,5 miljoen en is niet volledig gerealiseerd. 

De investeringen die in 2020 niet zijn gerealiseerd, maar wel noodzakelijk zijn, zijn doorgeschoven 

naar 2021. Ook is de renovatie van het pand aan het Podium in Middelburg met een jaar uitgesteld. 

Hierdoor is het afstoten van de huurlocatie aan de Ravensteijnweg in Middelburg ook met een jaar 

uitgesteld.  
 

 
 

 
 

Scalda hanteert als uitgangspunt de investeringen zoveel als mogelijk te kunnen financieren uit eigen 

middelen. De omvang van de jaarlijkse investeringen mag er niet de oorzaak van zijn, dat de hiervoor 

genoemde ratio’s onder het minimale percentage uitkomen.  
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10.4  Balans voor resultaatbestemming 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de jaarrekening 2020 en dient als zodanig in samenhang met de 

toelichting op de jaarrekening gelezen te worden. 

 

Activa (stand 31/12) 2017 2018 2019 2020

Vaste activa

Materieel 72.304.000 69.383.000 65.777.000 68.247.000

Financieel 399.000 567.000 482.500 443.000

Totaal vaste activa 72.703.000 69.950.000 66.259.500 68.690.000

Vlottende activa 7.800.000 14.516.000 18.451.500 15.383.000

Totaal activa 80.503.000 84.466.000 84.711.000 84.073.000  
 
Passiva (stand 31/12) 2017 2018 2019 2020

Eigen vermogen

Algemene reserve 33.616.000 36.971.000 37.595.000 39.341.000

Bestemmingsreserves 6.400.000 4.138.000 6.553.000 7.682.000 

Bestemmingsreserve privaat                 -                 -       133.000       114.000 

Totaal eigen vermogen 40.016.000 41.109.000 44.281.000 47.137.000

Voorzieningen 2.406.000 4.861.000 3.544.000 3.202.000

Langlopende schulden 25.036.000 23.027.000 19.233.000 17.242.000

Kortlopende schulden 13.045.000 15.469.000 17.653.000 16.492.000

Totaal passiva 80.503.000 84.466.000 84.711.000 84.073.000  
 

In het begin van 2020 is de aankoop van het pand aan het Stationspark in Goes gerealiseerd. Op deze 

locatie vinden de activiteiten van het Groen College plaats. Scalda heeft dit pand overgenomen van 

Edudelta, de organisatie die voordat Scalda dit overnam, het Groen onderwijs op deze locatie 

verzorgde. De aankoop is volledig gefinancierd vanuit de liquide middelen van de organisatie. Deze 

zijn daardoor afgenomen ten opzichte van 2019. 

 

Inzake de overige activa geldt, dat door de geringe investeringen een afname in de vaste activa is 

ontstaan. Daarmee samenhangend is dan ook geen externe financiering nodig geweest in 2020, 

waardoor ook de langlopende schulden een afname laten zien als gevolg van aflossing. 

Nieuw binnen de vaste activa is de post materiële vaste activa in uitvoering. In 2020 is Scalda diverse 

bouwtrajecten gestart, waarvan een deel nog doorloopt in 2021 en 2022.  

 

Het eigen vermogen neemt toe. De bestemmingsreserves nemen toe, met name als gevolg van het 

bestemmen van een groot deel van het resultaat van 2020 voor een aantal projecten naar twee doelen. 

Het ene doel betreft twee projecten gericht op portfolio- en onderwijsontwikkeling, te weten MIT 2025 
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en Opleidingsportfolio Zorgprofessional. Het andere doel betreft de ontwikkeling in de vorm en inhoud 

van het onderwijs, zoals blended learning, blended working en LLO. Ook is het resultaat 2020 hoger 

dan dat van 2019. 

 

De vlottende activa laten een afname zien in de liquide middelen ten opzichte van voorgaand boekjaar 

door met name de aankoop van de locatie Stationspark en de aflossing van een langlopende lening.  

De kortlopende schulden laten een afname zien als gevolg van het wegvallen van een 

aflossingsverplichting op een langlopende lening.  
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10.5  Staat en raming van baten en lasten 

Onderstaande tabel is gebaseerd op de jaarrekening 2020 en dient als zodanig in samenhang met de 

toelichting op de jaarrekening gelezen te worden. 

 

Baten 2017 2018 2019
2020

(Begroting)
2020

Rijksbijdrage 74.218.000 79.026.000 81.193.000 80.591.000 82.644.000
Overige 
overheidsbijdragen en 
subsidies

1.474.000 1.510.000 1.514.000 1.397.000 2.400.000

College-, cursus-, les-, 
en examengelden

1.578.000 1.267.000 1.965.000 1.734.000 2.141.000

Baten werk in opdracht 
van derden

1.847.000 1.642.000 1.109.000 1.101.000 734.000

Overige baten 4.100.000 3.573.000 3.535.000 3.214.000 3.015.000

Totaal baten 83.217.000 87.018.000 89.316.000 88.037.000 90.934.000  
 

Lasten 2017 2018 2019
2020

(Begroting)
2020

Personeelslasten 60.498.000 63.620.000 63.529.000 63.954.000 65.840.000
Afschrijvingen 4.923.000 5.159.000 4.859.000 5.254.000 4.625.000
Huisvestingslasten 6.008.000 5.884.000 6.410.000 6.298.000 6.859.000
Overige lasten 11.133.000 10.588.000 10.666.000 11.567.000 9.991.000

Totaal lasten 82.562.000 85.251.000 85.464.000 87.073.000 87.315.000

Saldo baten en lasten 655.000 1.767.000 3.852.000 964.000 3.619.000

Financiële baten en 
lasten

-961.000 -861.000 -813.000 -748.000 -743.000

  

Resultaat 
deelnemingen

-109.000 187.000 133.000 25.000 -20.000

Nettoresultaat -415.000 1.093.000 3.172.000 241.000 2.856.000  
 

De rijksbijdragen nemen toe ten opzichte van 2019 als gevolg van de indexering en de opbrengsten 

voor zij-instroom en lerarenbeurs. Ook de subsidies zijn toegenomen, zoals de RIF-subsidies en de 

subsidie voor de eerste tranche van het Inhaal & Ondersteuningsprogramma. De stijging van 

opbrengsten uit overige overheidsbijdragen en subsidies is gelegen in extra subsidies voor projecten. 

In 2020 zorgt een toename van het aantal bbl-studenten voor een toename in de opbrengsten 

cursusgeld.  

De afname van de baten werk in opdracht derden is ontstaan door de afname van het aantal 

inburgeraars. 

 

De totale lasten zijn op totaal niveau in lijn met voorgaand jaar. In de onderliggende cijfers is een 

verschuiving zichtbaar. De lonen en salarissen stijgen doordat er meer formatie is en indexering, en 

een afname van de afschrijvingslasten ten opzichte van een toename in de huurlasten en onderhoud, 

met name door indexeringen van deze lasten. De overige lasten nemen af als gevolg van met name 

coronagerelateerde afname van de uitgaven, zoals catering, reis- en verblijfkosten en advieskosten. 

.  
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10.6  Regeling beleggen, lenen en derivaten 

In het vigerende treasurystatuut van Scalda dat is opgesteld aan de hand van de Regeling beleggen, 

lenen en derivaten OCW 2016, is de volgende passage opgenomen over beleggen en belenen: 

“In een aantal en vooraf door het CvB geaccordeerde gevallen bestaat de mogelijkheid om leningen te 

verstrekken aan deelnemingen en gelieerde instellingen. Bij het verstrekken van leningen moeten de 

volgende richtlijnen in acht worden genomen. 

1. De afspraken met de geldnemer worden vastgelegd in een standaard overeenkomst. 

2. Het rentepercentage van te verstrekken leningen is minimaal gelijk aan het rentepercentage 

van de eventueel daarvoor aangetrokken lening. Afwijkingen van deze regel zijn alleen 

mogelijk met een besluit van het CvB. 

3. Voor leningen groter dan € 250.000 geldt het volgende: 

 De looptijd en rentefixatie-termijn van de aangetrokken lening en de te verstrekken 

lening moeten in beginsel overeenkomen. 

 Contractbepalingen inzake renteherziening en vervroegde aflossing van de 

aangetrokken lening en de te verstrekken lening moeten in beginsel overeenstemmen. 

Bij het doen van de feitelijke uitzettingen worden de volgende richtlijnen in acht genomen: 

1. De omvang van de uitzettingen wordt beperkt tot in beginsel een bedrag van € 2.500.000. Dit 

bedrag kan worden aangepast aan de feitelijke situatie. 

2. De uitzettingen kunnen worden als volgt worden gedaan: 

 In deposito’s (direct opvraagbare middelen) 

 In schuldtitels (officieel genoteerd en onderhands) 

 In combinaties van het bovenstaande 

 In alle andere producten die zijn toegestaan binnen de regelgeving. 

In alle van de bovenstaande mogelijkheden is een hoofdsomgarantie van toepassing. 

3. De uitzettingen worden zodanig gestructureerd dat de vrijval/aflossing aansluit bij de 

financieringsbehoefte die blijkt uit de treasuryparagraaf. 

4. Ten aanzien van het kredietrisico van de uitzettingen geldt het volgende: 

 Deposito’s worden belegd bij banken met minimaal een ‘AA-rating’ in het eurogebied. 

 Obligatieparticipaties worden gedaan in staatsleningen, vergelijkbare 

overheidsinstellingen, aan debiteuren met minimaal een ‘AA-rating’ of daarmee -in 

kwaliteit- vergelijkbare organisaties. 

 Leningen worden in beginsel alleen verstrekt aan debiteuren met minimaal een ‘AA-

rating’. 

5. Het uitzettingsbeleid is erop gericht het rendement op de uitzettingen te maximaliseren binnen 

acceptabele risicogrenzen. Een streefgetal voor de uitzettingen wordt afgeleid uit de 

beschikbare beleggingsvormen: 

 Deposito’s: Euribor; 

 Onderhandse geldleningen: rendement staatsobligaties. 

Het treasurybeleid is in 2020 niet gewijzigd ten opzichte van 2019. Wel is in 2020 het 

treasurystatuut geactualiseerd naar en aangepast voor gewijzigde wet- en regelgeving. Het is 
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in december 2020 door de auditcommissie geaccordeerd en goedgekeurd in de vergadering 

van de raad van toezicht van december 2020.  

 

6. Het gelijktijdig aantrekken en uitzetten van gelden (zgn. rentearbitrage) wordt niet toegestaan. 

In geval van duurzaam voor uitzetting beschikbare middelen kan hiervan worden afgeweken 

na een voorafgaand besluit van het CvB.  

Beleggingen in de vorm van aandelen zijn derhalve niet toegestaan. Momenteel heeft Scalda 

een rekening-courantovereenkomst met een aan de stichting gelieerde besloten vennootschap. 

Voor een nadere uiteenzetting van deze overeenkomst verwijzen wij naar de toelichting op de 

balansposten in de jaarrekening. Daarnaast heeft Scalda een achtergestelde lening afgesloten 

met DRTC (gelieerde onderneming met een minderheidsbelang van 43,75%). In 2020 heeft 

daarop geen aflossing plaatsgevonden, waardoor per 31 december 2020 een positie resteert 

van € 22.500. 

 

Verder heeft Scalda geen beleggingen en middelen uitstaan en wordt dagelijks het aanwezige 

banksaldo vanwege het schatkistbankieren afgeroomd. Voor de aangegane leningen wordt verwezen 

naar de toelichting op de langlopende schulden in de jaarrekening. 

  

10.7  Notitie Helderheid 

Uitbesteding 

Per 1 januari 2006 is nieuwe wetgeving voor samenwerking vo - bve van kracht. Dit heeft geresulteerd 

in samenwerkingsovereenkomsten tussen Scalda en de vo-scholen op Walcheren, in de 

Oosterschelderegio en in Zeeuws-Vlaanderen. De regeling biedt studenten die vastlopen of dreigen 

vast te lopen een nieuwe kans om een diploma mavo, havo of vwo te verwerven voor 

vervolgopleidingen of arbeid. Er zijn met tien vo-scholen overeenkomsten afgesproken.  

Vavo  

In 2020 zijn 31 studenten met een uitbestedingsovereenkomst ingestroomd vanuit een vo-school naar 
het vavo, waarvan:  

• mavo: 3 studenten  

• havo: 20 studenten  

• vwo: 8 studenten 

Investeren van publieke middelen in private activiteiten 

In 2020 hebben zich geen gevallen voorgedaan waarin wij de rijksbijdrage hebben ingezet in een 

privaatrechtelijke rechtspersoon. Ook hebben wij geen publieke middelen geïnvesteerd in private 

activiteiten die niet tot onze kerntaak behoren. 
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Het verlenen van vrijstellingen 

Als een student zoveel vrijstellingen heeft dat hij/zij niet aan de minimale vereisten van de wettelijk 

vastgestelde urennorm, of de branchecode bbl kan voldoen, wordt de student als examendeelnemer 

ingeschreven. Het totaal aantal examendeelnemers op 1 oktober 2020 bedroeg 393. (Gegevens OBO 

MBO 24 maart 2021). 
 

Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf 

Het komt voor dat een ander dan de student de wettelijke bijdrage betaalt. Binnen Scalda wordt het 

les- of cursusgeld voldaan door de student dan wel op basis van een zogeheten derdenverklaring door 

een externe organisatie, veelal het bedrijf waar de student de bpv doet. 
 

In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk 

Dubbele inschrijving 

Het is mogelijk dat studenten vanwege onderwijskundige meerwaarde meerdere opleidingen 

tegelijkertijd volgen. In voorkomende gevallen wordt slecht één opleiding vanuit rijksmiddelen 

bekostigd. Op de peildatum 1 oktober 2020 zijn er geen studenten die tegelijkertijd ingeschreven staan 

aan twee opleidingen (in aanmerking komend voor rijksbekostiging). 

Uitschrijvingen kort na 1 oktober 

Op 1 oktober 2020 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten ingeschreven: (gegevens Dashboard 

BRON MBO 24-03-2021 minus bbl’ers zonder POK en bbl’ers waarbij de afsluitdatum is aangepast naar 01-01-2020 omdat de bpv niet tijdig ondertekend is.)  

Bol-opleidingen: 6.491 studenten  

Bbl-opleidingen: 2.815 studenten  

Totaal:  9.306 studenten 

 

Op 1 februari 2021 stonden bij Scalda de volgende bekostigde studenten ingeschreven: (gegevens Dashboard 

BRON MBO 24-03-2021 (hierbij worden de bbl’ers zonder POK en de bbl’ers waarvan de bpv niet tijdig is ingeleverd wel meegeteld.)  

Bol-opleidingen:  6.279 studenten 

Bbl-opleidingen:  2.791 studenten 

Totaal: 9.070 studenten 

 

Van deze studenten zijn de volgende aantallen tussen 01-10-2020 en 01-02-2021 uitgestroomd: 

   

Uitstroom met diploma: 260 studenten (bol 97, bbl 163)  

Uitstroom zonder diploma: 268 studenten (bol 171, bbl 97)  

Totaal: 528 studenten  
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De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven 

Studenten die tijdens het peiljaar van opleiding/leerweg veranderen binnen de instelling (doorstroom 

per 1 mei 2021 ten opzichte van de teldatum)  

Aantallen vanuit verschillende perspectieven:  

Perspectief crebo: 534 studenten werden ingeschreven in een ander crebo.  

Perspectief niveau: 181 studenten veranderden van niveau.  

Perspectief leerweg: 96 studenten kozen voor een andere leerweg.  

Perspectief resultaat verantwoordelijk team (RVT): 271 studenten begonnen een nieuwe opleiding bij 

een ander team. Hiervan zijn 126 studenten uit de combi-opleiding Verzorgende IG/Maatschappelijke 

zorg. Zij hebben in een periode gekozen, in combi met maatschappelijke zorg, voor een opleiding die 

buiten het team ZW Combi valt.  

Perspectief sector: 75 studenten begonnen een nieuwe opleiding bij een andere sector. 
 

Horizontale en verticale stapeling van diploma’s 

Conform het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie en het Nederlandse beleid het opleidingsniveau van 

de bevolking te verhogen, streeft Scalda naar een zo hoog mogelijke interne doorstroom. In 2020 

hebben 130 studenten een bekostigd diploma behaald, terwijl zij ook in 2019 een bekostigd diploma 

behaalden. 

Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven 

36 studenten/medewerkers volgen een niveau 1-maatwerktraject bij het Groen College. 
 

Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland 

We hanteren, conform de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie’, de volgende uitganspunten:  

- Alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland verzorgd wordt, komt voor bekostiging in 

aanmerking. De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) heeft immers territoriale werking en 

is in het buitenland niet van toepassing, het overheidstoezicht is beperkt tot Nederland en de 

verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid strekt zich niet uit tot onderwijs in het 

buitenland.  

- Buitenlandse studenten mogen worden ingeschreven – en worden meegeteld voor de 

bekostiging – als zij, kort gezegd, hier ‘rechtmatig verblijven’ (zie artikel 8.1.1 van de WEB). 

Volledigheidshalve wordt aangetekend dat ook studenten uit grenslanden in Nederland het 

onderwijs mogen volgen. In 2020 heeft Scalda alleen in Nederland onderwijs aangeboden en 

verzorgd. Een relatief klein aantal studenten heeft (een deel van) de bpv in het buitenland 

uitgevoerd. In geen geval heeft dit ertoe geleid dat het onderwijs, met inbegrip van de bpv, niet 

meer overwegend in Nederland is verzorgd. Van alle buitenlandse ingeschreven studenten is 

aangetoond dat zij rechtmatig in Nederland verblijven op basis van hetgeen in artikel 8.1.1 van 

de WEB is bepaald. 
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11.  
Resultatenbox DUO 
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11. Resultatenbox DUO 
 

In dit hoofdstuk nemen wij de Resultatenbox op van DUO, die ieder jaar omstreeks april wordt 

gepubliceerd. De Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW publiceert jaarlijks de DUO 

Resultatenbox, met daarin de scores op een aantal indicatoren van Scalda ten opzichte van de 

vergelijkbare instellingen (aangeduid als “vgl” in de tabel hieronder).  

Resultatenbox DUO

 Scalda Vgl. Scalda Vgl.   Scalda Vgl.   

Jaarresultaat 71,90% 70,80% 74,90% 70,30% 76,80% 73,00%

Diplomaresultaat 74,00% 71,60% 76,30% 71,00% 77,80% 73,40%

VSV 5,00% 5,40% 5,00% 5,70% 4,20% 4,80%

2017-2018 2018-2019 2019-2020

 
 
 

2017

 Scalda Vgl. Scalda Vgl.   Scalda Vgl.   

Liquiditeit 0,6 1,14 0,94 1,2 1,05 1,28

Rentabiliteit -0,37 0,68 1,04 1,44 3,4 0,38

Solvabiliteit 0,5 0,53 0,49 0,53 0,52 0,52

2018 2019
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12.  
Continuïteitsparagraaf  
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12. Continuïteitsparagraaf 
12.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk rapporteren wij over ontwikkelingen die relevant zijn voor de continuïteit van onze 

instelling.  

 

12.2 Kengetallen ontwikkeling studenten en medewerkers 

Onderstaande tabel is de weergave van de realisatie van afgelopen jaren en onze bestuurlijke 

inschatting over de periode 2021 tot en met 2025 van de ontwikkeling van onze personele formatie in 

relatie tot de studentenaantallen.  

De verwachte daling van het aantal studenten in de komende jaren leidt er in de meerjarenraming toe, 

dat ook de verwachte opbrengsten vanuit de rijksbekostiging en de cursusgelden dientengevolge 

zullen dalen. Daar staat tegenover, dat ook de inzet van medewerkers zal teruglopen en dus ook de 

daarmee samenhangende personele lasten zullen dalen. We verwachten dit zonder personele 

maatregelen te realiseren vanuit natuurlijk verloop zoals pensionering. 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aantal studenten mbo op teldatum 1 oktober 9.133 9.241 9.306 9.070 9.060 8.914 8.814 8.774

Rijksbijdragen (* € 1.000) 79.026 81.193 82.644 82.883 83.101 83.596 84.871 85.766

Personele formatie in fte's  per 31 december

Onderwijzend personeel 507,6 541,6    548,3    534,4    533,8    525,2    519,3    517,0    

Directie en management 18,7 19,3      17,5      17,1      17,0      16,8      16,6      16,5      

Overige medewerkers 241,0    246,3    250,5    244,1    243,9    239,9    237,3    236,2    

Indirect ondersteunend 108,6 115,6    117,0    114,0    113,9    112,1    110,8    110,3    

Direct ondersteunend 132,4 130,7    133,5    130,1    130,0    127,9    126,4    125,9    

Aantal studenten per fte 
onderwijzend personeel

18,0      17,1      17,0      17,0      17,0      17,0      17,0      17,0      
 

 

De personele formatie in 2020 is licht toegenomen ten opzichte van 2019. 

 

12.3 Effect van COVID-19 

Gezien de impact van en onduidelijkheid over de ontwikkelingen rondom COVID-19  is het niet 

mogelijk om de financiële gevolgen op dit moment juist, volledig en betrouwbaar te kwantificeren. Het 

kabinet heeft in 2020 diverse subsidies in het leven geroepen en in 2021 en volgende jaren zijn ook 

meerdere financiële ondersteuningspakketten te verwachten. Op basis van de beschikbare informatie 

verwacht de instelling daarom op korte termijn geen continuïteitsrisico. De liquiditeits- en 

solvabiliteitspositie zijn solide genoeg gezien de omvang van de 1e geldstroommiddelen van de totale 

baten. De financiële impact van COVID-19 is derhalve voor de totale baten, het resultaat en de 

liquiditeit op de korte termijn beperkt, daar de financieringsstromen zijn gegarandeerd. Met de 
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mogelijke financiële effecten als gevolg van COVID-19 is in de voorliggende meerjarenbegroting 

vooralsnog geen rekening gehouden.  

 

Het pakket aan maatregelen dat door de diverse overheden is genomen om het virus te bestrijden, 

heeft grote impact op de instelling. Zowel onderwijskundig als voor de bedrijfsvoering. Scalda heeft alle 

mogelijke maatregelen genomen om de medewerkers en studenten te beschermen en risico’s zo veel 

mogelijk te beperken of te mitigeren. Daarbij zijn de richtlijnen van het RIVM, de maatregelen van het 

kabinet en de richtlijnen vanuit de MBO Raad gevolgd en is de continuïteit van de instelling zoveel als 

mogelijk gewaarborgd.  

 

De belangrijkste maatregelen voor en door Scalda in 2020 betreffen onder andere: 

‐ De scholen zijn als gevolg van de overheidsmaatregelen vanaf 16 maart 2020 tijdelijk gesloten 

geweest. Het onderwijs is sindsdien op afstand verzorgd en na versoepelende maatregelen deels 

weer fysiek verzorgd. Met name de eindexamenstudenten, de leerlingen uit de Entree en de 

niveau 2-studenten hebben zo veel als mogelijk fysiek onderwijs genoten, rekening houdend met 

de geldende voorschriften en maatregelen. 

‐ Het onderwijs wordt digitaal verzorgd, met alle daaraan gerelateerde aanpassingen en 

investeringen. Dat heeft in 2020 een forse extra investering met zich gebracht in laptops, digitale 

leeromgevingen en de IT-infrastructuur. Ook zijn de locaties van Scalda ingericht op het geven van 

onderwijs met de beperkende maatregelen die daarbij van kracht zijn, zoals bijvoorbeeld de 1,5-

meter regels en de vereisten voor ventilatie. 

‐ In het mbo is in 2020 en ook nu, prioriteit gegeven aan het afnemen van examens. Alle examens 

(met uitzondering van rekenen en Engels, zoals bepaald door de overheid) zijn – al dan niet in 

aangepaste vorm – afgenomen. 

‐ De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma, 

aangevuld met de resultaten van de bpv, de stageverslagen en de af te nemen mondelinge 

eindtoetsen. Deze zijn in 2020 digitaal uitgevoerd dan wel in afstemming met het stagebedrijf 

afgerond, voor zover mogelijk. 

‐ Geplande bpv kon niet altijd worden aangevangen, waardoor alternatieve lesprogramma’s 

moesten worden opgezet of studies worden uitgesteld. Dat baart Scalda grote zorgen als het gaat 

om het bieden van een volwaardig onderwijsprogramma aan de studenten. 

‐ Alle zakelijke en studentreizen zijn verboden en dus geannuleerd in 2020. 

‐ Alle medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. De locaties zijn gesloten voor de niet-

onderwijskundige activiteiten binnen Scalda, uitzonderingen daargelaten. 

 

Medio 2020 is de subsidie Inhaal & Ondersteuningsprogramma in het leven geroepen. Deze subsidie is 

gericht op het zoveel mogelijk beperken en inhalen van (leer)achterstanden bij studenten. De subsidie 

is toegekend in twee tranches, kent een looptijd tot september 2021 en dient als G1-subsidie 

verantwoord te worden. Voor Scalda is hier een bedrag mee gemoeid van maximaal € 1,6 miljoen. 
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In de tweede helft van 2020 is ook de subsidieregeling Extra Handen voor de klas in het leven 

geroepen. Scalda heeft daar een beroep op gedaan en zal in 2021 daarvoor ruim € 900.000 ter 

beschikking krijgen. 

Einde 2020 is de subsidie Extra Begeleiding en nazorg mbo in het leven geroepen teneinde extra 

inspanningen mogelijk te maken om studenten een plek te geven op de arbeidsmarkt.. Scalda heeft 

begin 2021 een aanvraag hiervoor ingediend voor een bedrag van ruim € 350.000. De subsidie is 

gericht op studenten in het eindexamenjaar en studenten die net eindexamen hebben gedaan. De 

looptijd is tot einde 2022. 

Ten slotte heeft het kabinet in 2021 aangekondigd, dat er structureel vele miljarden worden vrijgemaakt 

voor het onderwijs. Hoe dat precies gaat uitwerken is nog niet bekend. Maar Scalda wil zich hier goed 

op voorbereiden, zowel qua onderwijs, qua opleidingsportfolio als technisch. Daarom ook heeft Scalda 

een fors deel van het resultaat 2020 bestemd voor COVID-19 gerelateerde trajecten. 

 

Daarmee heeft COVID-19 zowel tot meer uitgaven als tot besparingen geleid. Meer uitgaven in de 

techniek, de inrichting van de locaties, extra inzet van mensen en middelen (grotendeels 

gecompenseerd vanuit de subsidies). Anderzijds minder kosten voor reis-en verblijf, zoals de 

tunnelkosten, ziektevervanging en inzet van derden voor vervanging, maar ook voor externe 

ondersteuning en advisering.  Naar schatting heeft dit uiteindelijk geleid tot minder kosten, ongeveer    

€ 0,5 miljoen. 

. 

12.4 Strategisch meerjarenhuisvestingsbeleid 

Vanuit ons strategisch meerjarenhuisvestingsbeleid speelden er het afgelopen jaar diverse 

huisvestingsontwikkelingen die op korte termijn, dat wil zeggen allemaal binnen een tot twee jaar, 

opgelost moesten worden.  

 

In 2020 zijn vijf huisvestingsprojecten verder opgepakt en uitgewerkt: 

1. Ravensteijnweg, Middelburg: de locatie wordt gehuurd tot 31 augustus 2022. De voorbereidingen 

voor de verhuizing zijn in volle gang. 

2. Podium, Middelburg: uithuizen Uniformberoepen is in 2020 afgerond. Inhuizen Commerciële 

dienstverlening en het onderwijscluster Educatie (Entree-onderwijs exclusief Techniek) vanuit de 

Ravensteijnweg heeft vertraging opgelopen. De verbouwing van het Podium is, omwille van andere 

inzichten, een schooljaar doorgeschoven waardoor er pas in 2022 verhuisd kan worden. Voor 

schooljaar 2021/2022 zal er tijdelijke huisvesting gezocht worden voor Commerciële dienstverlening en 

het onderwijscluster Educatie. 

3. Omnium, Goes: aanpassingen in nieuwe locatie voor Uniformberoepen zijn in 2020 afgerond. 

Uniformberoepen is het schooljaar 2020/2021 gestart vanaf de nieuwe locatie. Begin 2021 worden de 

laatste aanpassingen (o.a. hindernisbaan) gedaan. 

4. Edisonweg, Vlissingen: aanpassingen ten behoeve van Technum 2.0 (inclusief Entree-onderwijs 

Techniek en inhuizen laboratorium-faciliteiten vanuit huurlocatie). Eerste fase is in 2020 grotendeels 
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afgerond. De volgende fases, zoals het lab, worden verder voorbereid en uitgewerkt in 2021. In 2021 

zal er gestart worden met de noodzakelijke aanpassingen. 

5. Stationspark Goes: met de aankoop van het Stationspark heeft Scalda geanticipeerd op de 

ontwikkelingen in dit gebied. Er is nu tijd om een verder onderbouwde visie op huisvesting te 

ontwikkelen voor deze locatie en voor het Groen onderwijs dat hier gehuisvest is. Medio 2021 wordt 

deze visie verwacht en worden verdere stappen genomen. 

 

Eind 2020 is in samenwerking met HEVO onderzoek gedaan om een brede huisvestingsplanning op te 

stellen. Het opgemaakte rapport is met input van de onderwijsclusterdirecteuren, het CvB en de 

afdeling Huisvesting opgesteld. De gesprekken hebben ertoe geleid dat vanuit meerdere kanten in de 

organisatie de ruimtelijk-functionele wensen/eisen en daarbij behorende aanpassingen zijn 

geïnventariseerd.  

 

De algehele conclusie is dat de onderzochte locaties over het algemeen ruimtelijk-functioneel en 

technisch als voldoende worden ervaren. Hiermee zijn de gebouwen tot op zekere hoogte 

toekomstbestendig. De afgelopen jaren hebben namelijk meerdere uitgevoerde projecten 

(verbouwingen, levensduur verlengende renovatie) ertoe geleid dat de locaties functioneel faciliterend 

zijn aan de onderwijsvisie c.q. wijze van werken en leren.  
 
 

12.5 Strategisch meerjarenformatiebeleid 

Naar aanleiding van het vastgestelde formatiebeleid is een eerste versie van de 

meerjarenformatieplanning opgeleverd in 2020. Met behulp van de meerjarenformatieplanning kan 

worden geanticipeerd op de benodigde capaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief en kan gerichte in-, 

uit- en doorstroom worden beïnvloed aan de hand van de strategische doelen van de organisatie, 

onderwijsclusters en diensten. Het meerjarenformatieplan ondersteunt het meer wendbaar en 

weerbaar maken van de organisatie in een (snel) veranderende omgeving én in het verkrijgen van 

helderheid over de benodigde activiteiten in het kader van HRM. Hierbij kan onder andere gedacht 

worden aan gewenste aanpassingen van functies, vereiste competenties, 

professionaliseringsactiviteiten en het uitwerken van een gerichte arbeidsmarktstrategie. 

 

Kijkend naar de ontwikkelingen van onze (interne) arbeidsmarkt zien we de komende jaren door de 

demografische krimp en ontgroening van Zeeland een verdere terugloop van het aantal studenten. 

Tegelijkertijd bereikt de komende jaren een grote groep medewerkers de AOW-gerechtigde leeftijd. 

In de komende maanden wordt gewerkt aan een herijking en doorontwikkeling van de 

meerjarenformatieplanning. Daaraan gekoppeld wordt bepaald welke maatregelen genomen kunnen 

worden (kwantitatief en kwalitatief) om te ontwikkelen naar de gewenste formatie van de toekomst.  
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Werkgeversmerk Scalda 

Om Scalda als werkgeversmerk te profileren, zowel naar binnen als naar buiten, is gekozen voor een 

aantal praktische bouwstenen (denk aan teksten, nieuwsbrieven, beeld, verhalen en een korte 

employer branding movie). Hiermee profileert Scalda zich krachtig en onderscheidend als werkgever. 

Het werkgeversmerk is via diverse (sociale) media gelanceerd en gepubliceerd. 
 
 

12.6  Strategisch meerjaren financieel beleid 

Uitgangspunt van het financieel beleid van Scalda is een sluitende begroting. Daarnaast hanteert 

Scalda als uitgangspunt, dat een rentabiliteit van 1% vereist is om de organisatie op termijn ook 

financieel gezond te kunnen houden. Scalda gaat uit van het principe dat structurele lasten gedekt 

worden met structurele baten en incidentele baten worden ingezet voor de dekking van incidentele 

lasten zoals projecten. In de begroting 2020 is bij uitzondering afgeweken van de 1% rentabiliteitseis in 

verband met de start van de diverse bouwtrajecten. Voor de begroting 2021 en volgende jaren wordt 

deze weer in ere hersteld en is ook terug te vinden in het meerjarenperspectief 2021-2025. 

 

De meerjarenbegroting is uitgewerkt op basis van de begroting 2021 en verschillende uitgangspunten 

zijn gedefinieerd zoals het effect van de diverse bouwtrajecten. In tegenstelling tot voorgaande jaren 

wordt pas vanaf 2022 rekening gehouden met het gevolg van een verwachte daling van het aantal 

studenten. Een structureel sluitende meerjarenraming kan alleen worden gerealiseerd doordat de 

diverse organisatieonderdelen afgesproken taakstellingen realiseren die noodzakelijk zijn om dan de 

gevolgen van de terugloop in studentenaantallen op te vangen. 

 

Jaarlijks stelt Scalda € 1,2 miljoen ter beschikking, binnen de reguliere begroting, voor projecten die 

vernieuwingen in het onderwijs mogelijk maken. Vanuit het resultaat 2020 wordt € 2,2 miljoen bestemd 

om een aantal grote trajecten mogelijk te maken en uit te kunnen voeren voor de komende jaren. Een 

deel van deze trajecten is COVID-19 gerelateerd. De COVID-19 gerelateerde trajecten zijn LLO, de 

digitale leer- en werkomgeving en blended learning/blended working. Ten laste van het resultaat 2020 

maakt Scalda hiervoor bijna € 600.000 vrij. Deze trajecten zullen grotendeels in 2021/2022 worden 

afgerond, met uitzondering van LLO. Dat zal een langere doorlooptijd kennen. De niet direct COVID-19 

gerelateerde trajecten zijn gericht op de ontwikkeling van de onderwijsinrichting en portfolio binnen de 

onderwijsclusters MIT en ZW. Hiervoor heeft Scalda € 1,6 miljoen gereserveerd voor de komende 4 

jaren ten laste van het resultaat 2020. 
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Voor 2020 en 2021 is een vijftal huisvestingstrajecten vastgesteld. Een deel daarvan is in 2020 geheel 

of nagenoeg geheel afgerond. In 2020 heeft dit geleid tot de aankoop van het pand waarin het Groen 

College de onderwijsactiviteiten uitvoert, het Stationspark. In 2020 is de inhuizing van de 

Uniformberoepen in het Omnium te Goes met de bijbehorende aanpassingen van dat pand en de 

aanleg van de stormbaan uitgevoerd. In Vlissingen is fase 1 gerealiseerd van het Technum. 

 

In 2021 volgt de tweede fase van het Technum, de laboratoriumactiviteiten. In 2021 was ook de sluiting 

van de locatie Ravensteijnweg te Middelburg gepland en de complete renovatie van de locatie Podium 

in Middelburg. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot diverse aanpassingen van de ontwerpen en de 

bijbehorende planning. Op dit moment wordt verwacht, dat de bouwactiviteiten in de tweede helft van 

2021 zullen aanvangen en de geplande realisatie is de zomer van 2022. Het schooljaar 2022-2023 zal 

van start gaan in het gerenoveerde pand. De sluiting van de Ravensteijnweg zal in 2021 plaatsvinden. 

Er wordt nu gezocht naar alternatieven voor de tijdelijke huisvesting van de onderwijsactiviteiten vanuit 

de Ravensteijnweg, eventueel ook vanuit het Podium, voor het schooljaar 2021-2022. Met al deze 

activiteiten is een investering gemoeid van ruim € 12 miljoen (raming). Dit zal leiden tot het aantrekken 

van externe financiering in 2021 of 2022. De omvang moet nog bepaald worden en de besluitvorming 

heeft nog niet plaatsgevonden. Medebepalend voor de uiteindelijke omvang is het kunnen voldoen aan 

de ratio’s vanuit de Inspectie en opgenomen in het treasurystatuut. Een deel kan worden gefinancierd 

uit eigen liquide middelen. 
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Door deze huisvestingstrajecten, het Masterplan DVG, het werkdrukplan vanuit 2019 en de hierboven 

geduide trajecten ten laste van het resultaat 2020, komen de ratio’s onder druk te staan. Door het 

aantrekken van de extra financiering blijven de ratio’s solvabiliteit en liquiditeit op het gewenste niveau 

en/of boven de minimaal gewenste waarde. Door een extra taakstelling voor alle onderwijsclusters en 

diensten voor 2021 en 2022 zal ook de ratio voor rentabiliteit op 1% kunnen blijven. Echter, de Debt 

Service Cover ratio, een ratio gehanteerd door één van onze geldverstrekkers, dreigde onder de 

kritische waarde van 1,2 te komen. Hierover zijn in 2020 diverse gesprekken gevoerd met de 

geldverstrekker hoe hiermee om te gaan en is de mogelijkheid besproken om te komen tot het verzoek 

van Scalda aan desbetreffende geldverstrekker om een waiver te verstrekken. Gezien het resultaat van 

2020 is dit niet aan de orde. 

 

 
 

 

 

 

93%

72%

70%

72%

76%

86%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Liquiditeit (current ratio)

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 77

 

Al met al leiden deze huisvestingstrajecten tot een beter op het onderwijs afgestemde huisvesting. 

Bovendien worden twee huurlocaties afgestoten en neemt de bezetting van de gebouwen in eigendom 

toe, waardoor Scalda betere onderwijsfaciliteiten zou kunnen bieden aan de studenten en betere 

werkomstandigheden voor de medewerkers. Ook in relatie tot de toekomstige daling van de 

studentenaantallen en de hybridisering van het onderwijs. Daarmee zou Scalda nog beter in staat zijn 

om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. COVID-19 heeft ook effect op het gebruik van de 

locaties en de inrichting van het onderwijs, zoals blended learning en blended working. Vooralsnog 

leiden de maatregelen zoals 1,5 meter tot een nog intensiever gebruik van de locaties van Scalda. 

Maar het thuiswerken van vele medewerkers is niet eenmalig en zal ook in de toekomst onderdeel 

uitmaken van de inrichting van het werken en leren. Het is nu niet te duiden wat daarvan het effect zal 

zijn. 

 

Inzake investeringen moge het duidelijk zijn dat deze de komende jaren vooral in het teken zullen 

staan van de genoemde huisvestingstrajecten en COVID-19. Zo is Huisvesting ook de 

Meerjarenonderhoudsplanning aan het actualiseren en zal dit medebepalend zijn voor de investeringen 

in de komende jaren. Scalda blijft als norm voor de onderhouds-, vervangings- en 

uitbreidingsinvesteringen een investeringsvolume van € 2,5 miljoen voor de komende jaren hanteren. 

Dat is exclusief de genoemde huisvestingstrajecten. Inzake COVID-19 heeft het kabinet vele 

subsidieregelingen afgekondigd en komt er veel geld vrij voor het onderwijs. Andere vormen van leren 

en werken zullen ook hun beslag krijgen in de investeringen in komende jaren. Vooralsnog gaat Scalda 

ervan uit, dat dit past binnen de reguliere investeringen dan wel dat er extra middelen voor worden 

verkregen vanuit de genoemde regelingen. 
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Balans voor resultaatbestemming 

 
 
Activa (stand 31/12) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vaste activa

Materieel 68.247.000 75.647.000 71.928.000 68.099.000 64.160.000 60.111.000

Financieel 443.000 483.000 483.000 483.000 483.000 483.000

Totaal vaste activa 68.690.000 76.130.000 72.411.000 68.582.000 64.643.000 60.594.000

Vorderingen 1.758.000 2.671.000 2.671.000 2.671.000 2.671.000 2.671.000

Liquide Middelen 13.625.000 6.667.910 4.784.940 5.238.515 5.803.615 7.480.876

Vlottende activa 15.383.000 9.338.910 7.455.940 7.909.515 8.474.615 10.151.876

Totaal activa 84.073.000 85.468.910 79.866.940 76.491.515 73.117.615 70.745.876  
 
 
Passiva (stand 31/12) 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Eigen vermogen

Algemene reserve 39.341.000 35.050.566 37.287.454 39.532.008 39.734.999 40.616.667

Bestemmingsreserves 
publiek

7.682.000    5.917.101    3.161.213       630.325       150.001                 - 

Bestemmingsreserve privaat       114.000       133.000       133.000       133.000       133.000       133.000 

Totaal eigen vermogen 47.137.000 41.100.667 40.581.667 40.295.333 40.018.000 40.749.667

Voorzieningen 3.202.000 3.444.000 3.444.000 3.444.000 3.444.000 3.444.000

Langlopende schulden 17.242.000 21.756.484 18.667.027 15.570.834 12.467.725 9.357.511

Kortlopende schulden 16.492.000 19.167.759 17.174.246 17.181.348 17.187.890 17.194.698

Totaal passiva 84.073.000 85.468.910 79.866.940 76.491.515 73.117.615 70.745.876  
 

De materiële vaste activa nemen in 2021 en 2022 toe als gevolg van de vijf huisvestingstrajecten, 

waarbij het zwaartepunt ligt in 2022, als het project ZEP wordt afgerond. Doordat een deel van de 

investeringen door Scalda zelf gefinancierd zal worden, nemen de vlottende activa af. Na 2022 dalen 

de materiële vaste activa als gevolg van reguliere afschrijvingen. 

 

Het vermogen neemt toe. De algemene reserve neemt toe, daar Scalda de rentabiliteitseis voert van 

1% en daar ook op stuurt. Het jaar 2020 is daar een uitzondering op. De bestemmingsreserve kent een 

forse stijging in 2020 ten gevolge van de bestemming van het resultaat voor een aantal grote projecten, 

zoals twee trajecten op het gebied van onderwijsvernieuwing en een drietal trajecten gerelateerd aan 

COVID-19. Deze verlopen in 2022 – 2024, waarna de bestemmingsreserve zich zal stabiliseren. De 

langlopende schulden nemen toe in 2021 als gevolg van het aantrekken van financiering voor de vijf 

bouwtrajecten. Vanaf 2022 nemen deze weer af als gevolg van de reguliere aflossingen. 
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Staat/raming van baten en lasten 

 

Baten
2020

(Begroting)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rijksbijdrage 80.591.000 82.644.000 82.882.667 83.101.000 83.985.667 84.870.667 85.765.667
Overige 
overheidsbijdragen en 
subsidies

1.397.000 2.400.000 662.000 662.000 662.000 662.000 662.000

College-, cursus-, les-, 
en examengelden

1.734.000 2.141.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000

Baten werk in opdracht 
van derden

1.101.000 734.000 688.000 688.000 688.000 688.000 688.000

Overige baten 3.214.000 3.015.000 2.935.000 2.910.000 2.910.000 2.910.000 2.910.000

Totaal baten 88.037.000 90.934.000 90.067.667 90.261.000 91.145.667 92.030.667 92.925.667  
 

Lasten
2020

(Begroting)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

Personeelslasten 63.954.000 65.840.000 63.534.000 64.758.000 65.428.000 66.128.000 66.831.000
Afschrijvingen 5.254.000 4.625.000 5.742.000 6.219.000 6.329.000 6.439.000 6.549.000
Huisvestingslasten 6.298.000 6.859.000 6.481.000 6.114.000 6.234.000 6.354.000 6.484.000
Overige lasten 11.567.000 9.991.000 13.058.000 11.922.000 12.022.000 12.022.000 12.022.000

Totaal lasten 87.073.000 87.315.000 88.815.000 89.013.000 90.013.000 90.943.000 91.886.000

Saldo baten en lasten 964.000 3.619.000 1.252.667 1.248.000 1.132.667 1.087.667 1.039.667

Financiële baten en 
lasten

-748.000 -743.000 -583.000 -542.000 -419.000 -365.000 -308.000

 
Resultaat 
deelnemingen

25.000 -20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Nettoresultaat 241.000 2.856.000 694.667 731.000 738.667 747.667 756.667  
 

De hierboven opgenomen meerjarenbegroting gaat uit van de huidige (bekende) wet- en regelgeving, 

waarbij het risico bestaat dat de realisatie daarvan in de toekomst zal afwijken, mede omdat de praktijk 

weerbarstig is. En hoewel de gevolgen van COVID-19 op de exploitatie 2020 een positief effect hadden 

op het resultaat, verwachten wij voor 2021 en volgende jaren geen resultaatseffect van COVID-19. De 

overheid is ruimhartig als het gaat om de compensatie van de effecten van COVID-19 in financiële zin. 

Wij verwachten de extra inspanningen voor het onderwijs hieruit te kunnen financieren. Verder is er 

niet gewerkt met scenario’s, noch hebben wij aan de accountant opdracht gegeven om de opgenomen 

meerjarenbegroting te beoordelen en/of te controleren.  

 

De baten, en dan met name de rijksbijdrage als we afzien van indexering, nemen af als gevolg van de 

verwachte daling van het aantal studenten. Scalda rekent met een krimp van 1% na 2022. Wij 

verwachten dat COVID-19 geen effect zal hebben op de instroom van reguliere onderwijstrajecten. Wat 

het effect vanuit de subsidieregelingen en LLO zal zijn, is vooralsnog als neutraal opgenomen. De 

overige baten zullen naar verwachting stabiel blijven. Gezien de rentabiliteitseis van 1% moeten de 

lasten daarmee gelijke pas houden. Minder studenten betekent dat Scalda ook de formatie neerwaarts 

moet bijstellen en rekening houdt met een daling van de personele lasten. Vooralsnog is de afname in 

de formatie beperkt en wordt de hiermee samenhangende daling in personele lasten ruimschoots 
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tenietgedaan door de indexering van de personele lasten. De afschrijvingslasten stijgen ten gevolge 

van de investeringen in de huisvestingstrajecten, maar dalen als gevolg van afnemende overige 

investeringen. Het effect wordt vooralsnog neutraal opgenomen. De overige lasten zullen naar 

verwachting redelijk stabiel blijven. 
 

Het weergegeven nettoresultaat is het resultaat exclusief de benutting van de bestemmingsreserves.  

In 2021 worden bijzonder veel projecten en activiteiten uitgevoerd ten laste van bestemmingsreserves. 

Dit bedraagt ca. € 1,2 miljoen, met name salariskosten voor variabel personeel. In 2022 en volgende 

jaren zullen de toevoegingen en onttrekkingen van de diverse reserves ongeveer gelijk zijn, met 

uitzondering van de in 2019 en 2020 gevormde bestemmingsreserves voor Masterplan DVG, Preventie 

Werkdruk en de hiervoor genoemde onderwijsvernieuwings- en COVID-19 gerelateerde trajecten. 

Hiervan wordt jaarlijks ca. € 1,5 miljoen ingezet. Deze kennen een doorlooptijd van 2-4 jaar en zullen 

medio 2025 zijn afgerond. 

 

Als we aan het weergegeven nettoresultaat, de verwachtte benutting van de bestemmingsreserve 

toevoegen, dan is het nettoresultaat zoals weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 
 

Signaleringswaarde mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen 

Scalda heeft de signaleringswaarde mogelijk publiek eigen vermogen berekend. De conclusie uit deze 

berekening is dat Scalda niet boven de gestelde signaleringswaarde uitkomt van EUR 73.500.000.  

  

 2021 2022 2023 2024 2025

Resultaat exclusief 
bestemmingsreserve

694.667 731.000 738.667 747.667 756.667

Benutting 
bestemmingsreserves

-2.919.604 -2.755.888 -2.530.888 -480.324 -150.000

Nettoresultaat -2.224.937 -2.024.888 -1.792.221 267.343 606.667
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12.7  Risicomanagement 

Conform de vereisten in de wet- en regelgeving wordt deze paragraaf opgedeeld in drie elementen, te 

weten: 

‐ Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 

‐ Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

‐ Rapportage toezichthoudend orgaan 

 

12.7.1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem 

Voor de beschrijving van alle maatregelen en controles in het kader van het interne risicobeheersings- 

en controlesysteem, wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

 

12.7.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

In deze paragraaf komen de belangrijkste risico’s voor Scalda kort aan de orde. De risico’s zijn niet 

allemaal gelijk in omvang en (financiële) impact. Er is voor gekozen de risico’s in willekeurige volgorde 

op te nemen en bij de benoeming ervan ook iets te zeggen over de kans en de omvang van het risico 

voor nu. Op langere termijn kunnen deze kans en omvang van het risico wijzigen. 

 

Pandemie 

Bij het opstellen van het Geïntegreerd Jaardocument kunnen we niet om het coronavirus heen. De 

gevolgen zijn voor ons primair proces ingrijpend: geen studenten op school, digitaal en op afstand 

leren, zoeken naar manieren om toch de examens vorm en inhoud te geven. Ook de ondersteunende 

medewerkers moeten thuis een manier zoeken om hun werkzaamheden voort te zetten. Doordat niet 

altijd de reguliere processen kunnen worden gevolgd, is er een mogelijk risico op onrechtmatige 

bestedingen. De financiële risico’s zijn op korte termijn naar verwachting gering, mede gezien de 

diverse COVID-19 gerelateerde subsidies en het aanstaande Nationaal Onderwijs Programma. De 

bekostiging gaat door. Maar de effecten op de instroom van studenten in de komende leerjaren en de 

mogelijk extra kosten voor het inhalen van opgelopen achterstanden zijn nu nog moeilijk in te schatten. 

De afdeling Marketing & Communicatie heeft digitale acties opgezet om studenten te werven. In 

financiële zin geeft het kabinet aan dat OCW vele extra lasten zal compenseren. De risico’s van de 

pandemie zitten vooral in het leren en werken van de studenten en docenten, maar daar wordt door 

overheid, MBO Raad en Scalda vol op ingezet om die in te perken. 

  

Het ministerie van OCW 

De rijksoverheid lijkt in de loop der jaren aan betrouwbaarheid te winnen. Er zijn recent geen ingrepen 

gedaan in het lumpsumdeel van het macrobudget. De opgenomen rijksvergoedingen, die voorheen 

vaak niet of te laat werden ontvangen, zijn nu tijdig via de beschikking van OCW ontvangen. 
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Een groot deel van de inkomsten van Scalda is gerelateerd aan het relatieve aandeel van Scalda in de 

bekostiging van het mbo. In de afgelopen twee jaar is het marktaandeel van Scalda licht gestegen. Dat 

ligt dus niet vast en er blijft altijd onzekerheid bestaan over het aandeel van Scalda in het 

macrobudget. Dit soort ontwikkelingen blijft lastig in te schatten omdat Scalda afhankelijk is van de 

ontwikkelingen in de rest van het land. Daarom ook is dit risico niet financieel te duiden. 

 

Deelnemingen 

De ontwikkeling van de waarde van de deelnemingen van Scalda is altijd onzeker. In voorgaande jaren 

is goed gekeken naar nut en noodzaak van diverse deelnemingen. Dit heeft de afgelopen jaren geleid 

tot het stopzetten van activiteiten en de sanering van enkele bv’s. Dat heeft er voor gezorgd dat de weg 

omhoog is gevonden.  Het resultaat over 2020 is weliswaar licht negatief slechts € 19.533, waardoor de 

eigen vermogenspositie van de holding, waarin de deelnemingen zijn ondergebracht, ook iets is 

afgenomen, maar nog steeds positief, te weten € 113.602. Het risico op deze deelnemingen is 

gereduceerd ten opzichte van voorgaande jaren, maar blijft altijd aanwezig. Het risico op de 

deelneming in DRTC blijft bestaan en is wezenlijk groter dan het risico op de overige deelnemingen. 

Dat is gelegen in het feit, dat Scalda een minderheidsaandeel heeft en de beïnvloeding daarmee 

beperkt is. Middels vertegenwoordiging in de raad van commissarissen proberen wij dit risico zoveel 

als mogelijk te beheersen. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

In 2020 is een nieuwe cao mbo afgesloten, met een looptijd tot medio 2021. Dat betekent dat de 

financiële effecten bekend zijn voor 2020 en een deel van 2021. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat 

de bijbehorende kostenstijging volledig wordt gecompenseerd door een stijging van de rijksbijdragen. 

 

Ziekteverzuim 

Enigszins gerelateerd aan het vorige onderwerp is het ziekteverzuim. Er wordt vaak een verband 

gelegd tussen de arbeidsvoorwaarden (werkdruk) en het verzuim. Het afgelopen jaar is het 

ziekteverzuim echter beduidend lager dan voorgaande jaren en dan vooraf is ingecalculeerd. Dat is 

een direct gevolg van COVID-19 en geldt overigens enkel en alleen voor het kortdurende verzuim. Dit 

betekent dus enigszins lagere kosten dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Een 

stijging van het ziekteverzuim in de komende jaren als gevolg van werkdruk en werkomstandigheden 

als gevolg van COVID-19 kan weer een verhoging van de kosten van ziektevervanging met zich mee 

brengen. Scalda heeft oog voor de problematiek van de werkdruk en is Scaldabreed plannen aan het 

uitwerken om te komen van ‘werkdruk naar werkplezier’, en uit de gevormde bestemmingsreserve in 

2019 kunnen extra middelen worden ingezet in dit kader. 
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Educatie 

De verplichte winkelnering van de gemeenten wordt al enkele jaren gestaag afgebouwd. De 

gemeenten mogen ook andere marktpartijen inschakelen. Scalda lijkt het vertrouwen van de 

gemeenten te hebben en concurrerend te kunnen aanbieden. De omzet is stabiel en het risico lijkt 

daarom niet echt groot van omvang. In 2022 gaat de wet- en regelgeving wederom veranderen en zal 

dit weer veel vragen van Scalda om continuïteit hierin te garanderen. Dit naast de onvoorziene effecten 

van COVID-19 op de instroom van migranten als het aantal inburgeraars. 

 

Hybridisering 

Scalda ontwikkelt nieuwe leerlijnen, waaronder hybridisering. Daarvoor is commitment nodig en 

verregaande, langdurige samenwerking met partners in overheid, non-profitsector en het bedrijfsleven. 

De bestendigheid van die samenwerking is niet vanzelfsprekend en vormt dus een risico. Dat risico is 

nu groter geworden vanwege COVID-19 en de daarmee samenhangende effecten op het bedrijfsleven. 

Gezien alle maatregelen is het precieze effect nu nog niet goed in te schatten, maar een risico is dit 

zeker. 

 

Medewerkers 

Al enige jaren is de vraag naar medewerkers groter dan het aanbod. Dat doet zich ook voor in Zeeland. 

Het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerde medewerkers is een punt van zorg en 

aandacht. De komende jaren manifesteert zich dit nog nadrukkelijker omdat er een forse uitstroom 

plaatsvindt in verband met de pensionering van docenten.Ook de omslag naar meer hybride onderwijs 

en, als gevolg van COVID-19, blended working en blended learning vragen andere kwaliteiten van 

docenten en wellicht ook andere medewerkers. Onder andere via zij-instroom wordt getracht toch 

voldoende aanwas van docenten te bewerkstelligen. 

 

Krimp en conjunctuur 

Het aandeel van jongeren in de bevolking van Zeeland krimpt. Zeeland ontgroent. Dat betekent een 

verminderde instroom van studenten, met name studenten in de bol-opleidingen (doorstroom vanuit het 

vo). Tot het schooljaar 2020-2021 werd de daling van het aantal bol-studenten in grote mate 

gecompenseerd door de goede economische ontwikkelingen, waardoor de instroom van bbl-studenten 

fors toenam. Het dubbele risico voor Scalda is aanwezig als de economische ontwikkeling stagneert, 

zoals nu ten gevolgen van COVID-19. Dan zullen de studentenaantallen dalen door zowel verminderde 

instroom in de bbl als in de bol vanwege de krimp.  

 

12.7.3 Rapportage toezichthoudend orgaan 

Voor de rapportage van het toezichthoudend orgaan wordt verwezen naar hoofdstuk 14. 
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13.   
Verklaring Bevoegd 
Gezag (naleving 
branchecode) 
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13. Verklaring bevoegd gezag (naleving 
branchecode) 

 

 

Inspectiebezoek 

In 2020 hebben we flinke stappen gezet op het gebied van hybridisering, onderwijs op maat en 

onderwijskwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs bevestigde dit. In het voorjaar van 2020 ontvingen 

wij de rapportage van de Inspectie naar aanleiding van het vierjaarlijks onderzoek. De Inspectie stelde 

vast dat wij goed weten wat er speelt in de organisatie, waar risico’s en problemen liggen en dat wij 

onderwijs en examinering verbeteren waar en wanneer dat nodig is. Bovendien stelde de Inspectie 

vast dat wij nu en in de nabije toekomst kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen om het 

onderwijs te verzorgen en dat wij actief investeren in toekomstgericht en toekomstbestendig onderwijs. 

De Inspectie is van oordeel dat wij succesvol sturen op de begeleiding van studenten. Ook is ze 

positief over het feit dat door de medewerkers herkenbaar en zichtbaar invulling wordt gegeven aan het 

werken aan waarde(n)vol onderwijs.  

Naast deze vele positieve bevindingen vond de Inspectie dat enkele zaken verbetering behoefden. Zo 

kwalificeerde de Inspectie de kwaliteit van het onderwijs in de theoretische leerweg van het vavo als 

onvoldoende. Het heeft ons persoonlijk bijzonder geraakt dat we met onze goede kwaliteit van 

onderwijs deze blinde vlek kennelijk toch hadden. Het team van deze opleiding is onmiddellijk aan de 

slag gegaan met de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en had daar voor de zomer een plan 

van aanpak voor gereed. Wij volgen de realisatie daarvan op de voet. Tijdens een externe audit is in 

januari 2021 vastgesteld dat er inmiddels sprake is van grote verbeteringen en werd de verwachting 

uitgesproken dat de Inspectie dit, wanneer deze ontwikkeling wordt doorgezet, bij het 

herhaalonderzoek zal bevestigen met de kwalificatie ‘voldoende’.  

Ook de deugdelijkheid van de aan- en afwezigheidsregistratie en de borging van de wettelijke 

meldplicht diende naar het oordeel van de Inspectie verbeterd te worden. De aanwijzingen van de 

Inspectie hiertoe waren voor de zomer al grotendeels opgevolgd – niet alleen voor de opleiding waar 

dit onderzoek plaatsvond, maar voor heel Scalda. Zowel formatief als kwalitatief is extra ingezet op dit 

proces. Bij het schrijven van deze verklaring is het herstelonderzoek vanwege de coronamaatregelen 

vooralsnog uitgesteld.  

De Inspectie was voorts van oordeel dat een van de wettelijke vereisten met betrekking tot 

schoolkosten/vrijwillige bijdrage bij de opleiding Beveiliger niet werd nageleefd. Wij hebben erop 

toegezien dat dit sinds het lopende schooljaar weer wel het geval is.  

Behoudens het vorenstaande zijn wij van oordeel dat de opleidingen van Scalda in 2020 voldeden aan 

de wettelijke vereisten en spreken we de verwachting uit dat dit in 2021 over de gehele linie het geval 

is.  
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Code goed bestuur mbo 

We hebben bij de besturing van de organisatie de branchecode goed bestuur in het mbo (2019) in acht 

genomen. In dat kader vermelden wij dat de klachtenregeling met instemming van Ondernemingsraad 

en Studentenraad is aangepast en gepubliceerd. Tevens is voorzien in een tool die het eenvoudiger 

maakt een klacht in te dienen doordat de klager door de regeling(en) heen wordt geleid.  

  

Wij vormen een collegiaal bestuur. Daarom zijn in het bestuursreglement de taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor ons gezamenlijk vastgesteld en niet voor ieder van ons 

afzonderlijk.  

  

De branchecode goed bestuur mbo 2020 is meerdere malen onderwerp van gesprek geweest tussen 

het CvB en de RvT. De strekking van de code is vertaald naar de context van Scalda en opgenomen in 

het toezichtkader van de RvT. Wij hebben verklaard deze code te omarmen en toe te passen.  

  

Zelfevaluatie 

Bij onze jaarlijkse zelfevaluatie hebben we teruggeblikt op 2020. Vanzelfsprekend hebben we 

stilgestaan bij de gevolgen van de pandemie op Scalda in het algemeen en meer in het bijzonder het 

functioneren van het CvB in crisistijd en vervolgens richting ‘het nieuwe normaal’ . Ook de relatie met 

de interne stakeholders, RvT, OR, SR en BMT kwam tijdens dit gesprek aan de orde. Van deze 

evaluatie is een verslag gemaakt.  

  

  

Terneuzen, 21 juni 2021  

College van bestuur 

  

  

Origineel getekend door:  

De heer H.J. van Arenthals  

De heer M.C.F Nelen 
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13.1 Overzicht nevenfuncties college van bestuur – 2020 

Hendrik-Jan van Arenthals 

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie voorzitter CvB: 

- Algemeen directeur Holding Scalda Privaat B.V. (onbezoldigd) 

- Lid bestuur Zeeuwse Academische Opleidingsschool (ZAOS) (onbezoldigd) 

- Voorzitter dagelijks bestuur stichting Scholierenvervoer Zeeland (onbezoldigd) 

- Voorzitter raad van toezicht CIOS Nederland (onbezoldigd) 

- Lid dagelijks bestuur Economic Board Zeeland (onbezoldigd) 

- Voorzitter Stuurgroep Deltaplan Zorg & Welzijn Zeeland (onbezoldigd) 

- Lid BAC (BenoemingsAdviesCommissie) MBO Raad (onbezoldigd, vanaf 1 maart 2020) 

Nevenfuncties privé: 

- Voorzitter raad van toezicht Stichting Archipelscholen (bezoldigd) 

 

Marijn Nelen 

 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie lid CvB: 

- Lid raad van toezicht Viazorg (onbezoldigd) 

- Algemeen directeur Holding Scalda privaat B.V. (onbezoldigd) 

- Vertegenwoordiger Scalda in aandeelhoudersvergadering DRTC (onbezoldigd) 

- Lid bestuur en dagelijks bestuur Huis van de Techniek (onbezoldigd) 

- Lid sectorkamer Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem (MTLM) (onbezoldigd) 

- Lid kerngroep BTG-MTLM (onbezoldigd) 

- Lid raad van toezicht stichting ZIEN (onbezoldigd) 

- Lid bestuur Vereniging Dienstencentrum Onderwijs (onbezoldigd) 

- Lid BOMO (Bestuurlijk Overleg Maritiem Onderwijs) - (onbezoldigd) 

- Voorzitter bestuur ESTEL (Examenservices Transport en Logistiek) (onbezoldigd; per 30 oktober 

2020) 

- Lid bestuur stichting CTT (onbezoldigd) 

 

Nevenfuncties privé: 

- Voorzitter bestuur CDA afdeling Borsele (onbezoldigd) 

- Lid bestuur CDA afdeling Zeeland (onbezoldigd) 

- Lid bestuur Stichting ter behartiging van de belangen van de Scout bij Nacht Doormangroep 

(onbezoldigd) 

- Lid Klachten- en Bezwarencommissie Mondia Scholengroep (onbezoldigd) 

- Secretaris Zonne Energie Coöperatie Borsele-Ovezande (Klinkerduijn) U.A. (onbezoldigd) 
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14.  
Verslag raad van 
toezicht 
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14. Verslag raad van toezicht (RvT) 
 

Viraal en vitaal 

 

2020 zal voor altijd in ons geheugen zijn gegrift als het COVID-19 jaar. Woorden als ‘lockdown’, 

‘anderhalvemetersamenleving’ en ‘quarantaine’ werden aan ons dagelijks taalgebruik toegevoegd. 

Handen geven en knuffelen, de zo gebruikelijke manieren om contact te hebben en te leggen, zijn niet 

meer toegestaan. Op school staan de klassen en kantoren grotendeels leeg en studenten en 

medewerkers werken veel vanuit huis.  

Als RvT hebben wij diep respect voor de wijze waarop het CvB, samen met de OR, SR en alle 

medewerkers en studenten aan deze periode, die overigens nog niet ten einde is, invulling heeft 

gegeven: improviserend, zoekend naar maatwerk, flexibel en verbonden, alles erop gericht om alle 

studenten te helpen om van hun schoolperiode, ondanks alle beperkingen, toch een succes te maken. 

 

Eind 2020 hebben wij afscheid genomen van Guus Egas Repáraz. Acht jaar lang heeft hij zijn kennis 

van onderwijs en bestuur ingezet voor Scalda. Dank daarvoor! Per 1 januari 2021 verwelkomen wij 

Lucienne Hoogwerf, als nieuw lid van de RvT. 

 

Als Scalda gaan we viraal met onze kennis, betrokken medewerkers en excellent onderwijs. En 

ondanks alle beperkingen van het afgelopen jaar zijn we als mbo-school in Zeeland vitaal als nooit 

tevoren! 

 

Terneuzen, 21 juni 2021 

 

Letty Demmers 

Voorzitter raad van toezicht 
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Samenstelling 

Op 31 december 2020 bestond de RvT uit de volgende personen: 

 

Samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2020

Naam Rol in RvT
Onderwijs-
commissie

Auditcommissie
Remuneratie-
commissie

Hein Abbing Lid Voorzitter Lid -

Letty Demmers Voorzitter - - Voorzitter

Rian Duininck Lid - - Lid

Guus Egas Repáraz Lid Lid - -

Koen Verbogt Lid Lid - -

Twan Vermeulen Vicevoorzitter - Lid -

Jan de Waard Lid - Voorzitter Lid
 

 

Vergaderingen en gespreksthema’s 

De RvT heeft in het bijzijn van het CvB zes maal regulier vergaderd. In coronatijd gebeurde dit digitaal 

of op een aangepaste locatie vanwege de geldende maatregelen.  

 

De reflectie op de vergadering is nog altijd een vast agendapunt en ook dit jaar is ruimte gemaakt voor 

onderwijs gerelateerde thema’s. Via MS Teams is een aparte bijeenkomst belegd over het 

veranderplan DVG gereed voor de toekomst, geleid door de directie van dit onderwijscluster. Met 

inachtneming van de coronamaatregelen heeft de RvT in het Omnium vergaderd, daar een rondleiding 

gekregen in het nieuwe onderkomen van de Uniformberoepen en is tevens geïnformeerd over het 

reilen en zeilen van CIOS. Ook VSV, de ontwikkeling van het Delta Kenniscentrum en 

samenwerking(smogelijkheden) met omringende scholen en instellingen kregen aandacht van de RvT. 

De samenwerkingsovereenkomsten Technum 2.0 (met enkele vo-scholen) en Kindprofessional (met 

Curio) zijn goedgekeurd, evenals het convenant Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2020-2024. 

Na de start van de pandemie was COVID-19 vanzelfsprekend een onderwerp waarbij in iedere 

vergadering ruimschoots werd stil gestaan. De effecten op onderwijs, studenten en medewerkers, 

genomen maatregelen en gemaakte afwegingen kwamen aan de orde.  

 

In het verslagjaar bracht de Inspectie van het Onderwijs de rapportage van het vierjaarlijks onderzoek 

uit. Een delegatie van de RvT heeft tijdens het onderzoek met de inspecteurs gesproken. De 

rapportage van de Inspectie is met het CvB besproken. De RvT heeft complimenten uitgesproken voor 

de resultaten en monitort via de Onderwijscommissie de opvolging van de actiepunten. 

 

De (concept) branchecode goed bestuur mbo 2020 is meerdere malen onderwerp van gesprek 

geweest. De vertaling daarvan krijgt evenals de opbrengst van de zelfevaluatie zijn weerslag in het 

geactualiseerde toezichtkader. De verwachting is dat dit document in het eerste kwartaal van 2021 zal 

worden vastgesteld. 
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Ook in 2020 stond het onderwerp huisvesting in meerdere vergaderingen op de agenda van de RvT. 

De voorgenomen verbouwing van het pand ZEP kreeg goedkeuring onder de voorwaarde dat op het 

moment dat de verplichtingen worden aangegaan de financieringsrisico’s in beeld en acceptabel 

bevonden zijn. De realisatie van eerder goedgekeurde verbouwingen werd door de RvT gevolgd.  

 

De financiële rapportages, meerjarenraming en WNT-indeling zijn terugkerende items op de RvT-

agenda. De begroting 2021 is door de RvT goedgekeurd, de declaraties van het CvB ook. De 

accountant was digitaal aanwezig bij de bespreking van het Geïntegreerd Jaardocument 2019 en heeft 

verschillende zaken toegelicht. De vragen van RvT-leden zijn beantwoord en bij enkele zaken, zoals 

bestemmingsreserves, de impact van COVID-19, het fraudeperspectief en vastgoed is kort stil gestaan. 

De RvT heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2019 goedgekeurd en het CvB décharge verleend.  

 

De stakeholderbijeenkomst uit 2019 heeft in 2020 een vervolg gekregen. De RvT kijkt met het CvB 

terug op een interessante en geslaagde bijeenkomst met een hoge opkomst en een gemêleerd 

gezelschap uit verschillende branches en werkvelden. De drie hoofdlijnen van de strategie zijn aan de 

orde gesteld. De opbrengst van de verschillende rondetafelsessies is bijeengebracht in een verslag en 

uitgebreid besproken in de RvT-vergadering. Het CvB heeft de verschillende speerpunten opgepakt.  

 

Evaluatie 

Begin 2020 heeft de RvT zijn functioneren over 2019 geëvalueerd. De evaluatie bestond uit twee 

gedeelten. Bij het eerste deel was het CvB aanwezig en werd vooral stil gestaan bij de 

verstandhouding RvT-CvB en de werkwijze. Tevens is kort aandacht besteed aan de contacten van de 

RvT met OR en SR. Van deze evaluatie is een verslag gemaakt en actiepunten zijn benoemd. Het 

tweede deel van de evaluatie vond plaats buiten aanwezigheid van het CvB. De begeleiding van deze 

bijeenkomst was in handen van een externe deskundige en betrof een workshop over waardegedreven 

toezicht. Tijdens de workshop is ingegaan op thema’s als de maatschappelijke opdracht van Scalda en 

‘schurende’ trends/ontwikkelingen, de samenstelling en waarden van de RvT alsmede het verhaal van 

Scalda. Ook van de workshop is een verslag gemaakt. Daarin zijn tevens vijf adviezen opgenomen, die 

de RvT later in het jaar met het CvB besproken heeft en waarvan in gezamenlijkheid is afgesproken of 

het advies wordt opgevolgd en zo ja hoe dit in praktijk te brengen.  

 

De evaluatie over 2020 was gepland voor begin februari 2021. Door de lockdown vanwege de 

coronapandemie kon deze bijeenkomst geen doorgang vinden. De leden van de RvT geven de 

voorkeur aan de evaluatie in een fysieke bijeenkomst en beraden zich op een alternatief. De evaluatie 

wordt voorbereid door een delegatie van de remuneratiecommissie en zal plaatsvinden onder leiding 

van de voorzitter RvT. Zoals inmiddels te doen gebruikelijk is het CvB bij een deel van de evaluatie 

aanwezig. O.a. de verslagen en actiepunten uit de vorige evaluaties alsmede de branchecode goed 

bestuur mbo 2020 worden bij de evaluatie betrokken. Van beide onderdelen wordt een verslag 
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gemaakt en de remuneratiecommissie monitort en bewaakt de opvolging van actiepunten. Een enkel 

actiepunt uit een eerdere evaluatie staat nog open.  

 

Medezeggenschap 

Ieder schooljaar worden twee overleggen tussen delegaties van RvT en SR gepland. Het CvB sluit 

daarbij aan. Vanwege de pandemie is in onderling overleg besloten de vergadering in het voorjaar te 

laten vervallen. Het overleg in het najaar vond plaats via MS Teams. Tijdens dat overleg is teruggeblikt 

op de verkiezingen voor de SR. Verder heeft de RvT uitgelegd wat de rol en taken van de RvT zijn en 

welke werkwijze de RvT hanteert. Tevens is uitgebreid stilgestaan bij de effecten van COVID-19 op het 

onderwijs en op studenten.   

 

Het overleg van de voorzitters RvT-OR-CvB vond zoals te doen gebruikelijk vier maal plaats. De 

voorzitter van de SR heeft twee maal deelgenomen. Tijdens deze overleggen worden actualiteiten 

gedeeld, wordt teruggeblikt en vooruitgekeken en worden de gezamenlijke bijeenkomsten voorbereid.  

 

Jaarlijks wordt voor RvT, OR en CvB een gezamenlijke scholing gepland en een regulier overleg. De 

scholing kon in het voorjaar vanwege de pandemie helaas niet doorgaan. Het reguliere overleg stond 

in het teken van COVID-19 en huisvesting. Normaal gesproken ontmoeten toezichthouders en OR-

leden elkaar tijdens het schooljaar ook bij andere gelegenheden. Vanwege COVID-19 was dit in 2020 

helaas aanmerkelijk minder het geval.  

 

De profielschets voor leden van de RvT is in 2020 geactualiseerd. CvB en OR hebben daarover advies 

uitgebracht waarna de profielschets is vastgesteld. De SR heeft laten weten van zijn 

adviesbevoegdheid geen gebruik te maken.  

 

Scholing 

De jaarlijks terugkerende scholingsmiddag voor RvT en CvB is vanwege COVID-19 komen te 

vervallen. Wel hebben beide gremia onder leiding van enkele medewerkers en met betrokkenheid van 

studenten in januari op een praktijklocatie bij een externe partner een uitgebreide, gevarieerde en 

interessante themabijeenkomst over hybridisering bijgewoond.  

 

Individuele toezichthouders hebben in de RvT-vergadering teruggekoppeld over 

professionaliseringsactiviteiten die zij hebben ondernomen. Afgesproken is deze terugkoppeling in het 

vervolg schriftelijk te verzorgen.  
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Rooster van aftreden 

 
Rooster van aftreden Raad van Toezicht
 2022 2023 2024 2025 2026 2027
H.J.S. Abbing
Benoemd per 1/5/17; 
per 1/1/21 herbenoemd 
voor de periode van 4 
jaren.

Aftredend
(Niet herbe-
noembaar)

A.M. Demmers-
van der Geest
Benoemd per 1/1/16; 
per 1/1/20 herbenoemd 
voor de periode van 4 
jaren.

Aftredend
(Niet- 
Herbenoem-
baar)

A.M.T. Duininck-Raas
Benoemd per 1/5/17*; 
per 1/1/21 herbenoemd 
voor de periode van 4 
jaren.

Aftredend
(Niet herbe-
noembaar)

L.J.R. Hoogwerf 
Benoemd per 1/1/21 
voor de periode van 4 
jaren.

Aftredend
(Herbenoem-
baar)

K.J. Verbogt
Benoemd per 1/1/2020 
voor de periode van 4 
jaren.

Aftredend
(Herbenoem-
baar)

A.P. Vermeulen
Benoemd per 1/1/15; 
per 1/1/2019 
herbenoemd voor 
periode van 4 jaren.

Aftredend
(Niet herbe-
noembaar)

X

J. de Waard
Benoemd per 1/1/18.

Aftredend
(Herbenoem-
baar)

Aftredend
(Niet herbe-
noembaar)  

*= op voordracht OR 

De datum van aftreden is steeds 1 januari van het betreffende jaar. 

 

Commissies 

Onderwijscommissie 

De onderwijscommissie bestaat uit drie leden van de RvT en vergadert in het bijzijn van de voorzitter 

CvB en een beleidsmedewerker van de afdeling IC (ambtelijk secretaris). De onderwijscommissie 

focust haar toezicht op de wijze waarop het CvB vanuit de strategie, waarden en onderwijsvisie van 

Scalda de borging en optimalisering van de onderwijskwaliteit realiseert, risico’s op dat gebied 

beheerst en de toegankelijkheid voor in het bijzonder kwetsbare jongeren bevordert. Ook richt zij zich 

op de realisatie van de doelstellingen op het gebied van onderwijskwaliteit en op het resultaat van het 

toezicht door de Onderwijsinspectie en de eventueel hieruit voortvloeiende resultaten van de 

opvolging.  

 

In de onderwijscommissie worden onderwerpen besproken en voorbereid, waarover dan vervolgens de 

voltallige RvT besluiten neemt. De onderwijscommissie is in 2020 qua samenstelling gewijzigd. Vanaf 1 
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januari vervult de heer Abbing het voorzitterschap als opvolger van de heer Makkink, die om statutaire 

redenen terugtrad uit de RvT en dus ook afscheid nam van de commissie. De vacature is vanuit de 

RvT ingevuld met de heer Verbogt.  

 

De commissie heeft in het verslagjaar driemaal vergaderd. De eerste maal is men fysiek bijeen 

geweest en twee volgende vergaderingen zijn ten gevolge van de coronamaatregelen digitaal 

gehouden. Het verslagjaar 2020 kenmerkt zich voor de commissie door drie belangrijke onderwerpen, 

die wel te onderscheiden maar niet te scheiden zijn van elkaar. Allereerst de coronacrisis: de 

commissie heeft zich uitgebreid laten informeren over de zeer diverse gevolgen die de maatregelen 

hebben voor het onderwijs, voor de studenten en voor het personeel. Wat zijn de consequenties voor 

het onderwijsconcept, hoe koersvast kan men blijven op de verschillende niveaus en hoe houdt men 

de kwaliteit van het onderwijs overeind waren vragen die met de CvB besproken zijn. 

 

Een tweede aandachtsgebied betrof de uitkomst van het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie naar 

de kwaliteit van het onderwijs. In algemene termen resulteerde dit onderzoek in een positief oordeel 

over de geleverde kwaliteit en de wijze waarop de kernwaarden van de organisatie vertaald werden 

naar de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Naast enkele kleinere verbeterpunten op verschillende 

terreinen werd een aantal aspecten van de afdeling mavo van het volwassenenonderwijs als 

onvoldoende beoordeeld. De commissie heeft dit met het CvB besproken. Er zijn binnen de organisatie 

verbeterplannen opgesteld en de commissie heeft aangegeven toezicht te houden op de opvolging. 

 

Een derde onderwerp betrof de strategische uitgangspunten die door het CvB samen met het 

managementteam zijn geformuleerd op het gebied van “Onderwijs op Maat”, “Leren in de praktijk” en 

“Leven lang ontwikkelen”. Hierbij is ook uitvoerig stilgestaan bij het belang van het meten van 

resultaten en hoe die gebruikt kunnen worden om het ambitieniveau weer te geven. Er wordt een 

integraal toezichtkader opgesteld waarin naast de “meetbare” parameters ook de moeilijker te 

operationaliseren en te meten parameters meegenomen worden. Het resultaat moet een instrument 

zijn waarin een juiste balans is tussen meten en weten en dat zich goed verhoudt tot het toezichtkader 

van de Inspectie en andere externe kaders. 

 

Verder kenmerkte 2020 zich door een veelvoud aan ontwikkelingen ondanks de coronapandemie. Met 

het CvB en diverse andere betrokken Scalda-medewerkers heeft de commissie de dialoog gevoerd 

over verdere hybridisering van het onderwijs, ontwikkelingen rond het Groen College, Technum, CIOS 

ZWNL en het Delta Kenniscentrum. Tevens is de commissie geïnformeerd over voorgenomen 

formalisering van de samenwerking met instellingen en bedrijven, bijv. in de sector zorg en welzijn. Het 

is van belang dat deze langdurige samenwerkingsverbanden worden gecreëerd en in stand gehouden 

ten behoeve van de omvang en kwaliteit van het onderwijsaanbod in Zeeland. 
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Kwaliteitsagenda 

De kwaliteitsagenda van Scalda behelst de concrete vertaling van de strategie. Met de behandeling 

van de strategische thema’s kwamen ook steeds de aspecten van de kwaliteitsagenda aan de orde. De 

arbeidsmarkt van morgen kwam onder andere naar voren in thema’s als hybride onderwijs, het Groene 

onderwijs (ook in relatie tot het Delta Kenniscentrum) en LLO. Kansengelijkheid is een belangrijk 

aspect bij heel de inrichting van het onderwijs vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid en 

speelt een rol bij loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Jongeren in een kwetsbare positie hebben 

een bijzondere plaats in Onderwijs op maat. Ten slotte is de kwaliteitsagenda een van de 

onderliggende documenten voor het eerder genoemde toezichtkader van de RvT. Het toezicht op de 

realisatie van de strategie van Scalda en de ‘vertaling’ daarvan in de kwaliteitsagenda zijn op deze 

manier geïntegreerd. 

 

Auditcommissie 

De auditcommissie wordt gevormd door drie leden van de RvT. In 2020 is er geen wijziging in de 

samenstelling geweest ten opzichte van het voorgaande jaar. Onveranderd was ook de taak besluiten 

voor de RvT voor te bereiden door met het CvB van gedachten te wisselen, soms diepgaand, soms als 

sparringpartner, op het gebied van: 

‐ financieel economische aspecten van de bedrijfsvoering; 

‐ de financiële informatievoorziening aan diverse stakeholders; 

‐ de doelmatige besteding van de overheidsgelden door het bestuur; 

‐ naleving interne en externe regelgeving; 

‐ risicobeheersing en interne controle; 

‐ de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie en informatiebeveiliging. 

 

De auditcommissie kwam in 2020 in vijf vergaderingen bij elkaar. Vanwege de uitbraak van de 

pandemie vonden vier vergaderingen plaats via MS Teams. Alleen de eerste vergadering was nog op 

locatie. Ondanks dat dit als een verarming werd gevoeld voor de interactie, was het voldoende effectief 

en in de gegeven omstandigheden praktisch. Ook de overleggen met de externe accountant vonden op 

digitale wijze plaats. 

 

Structureel zijn een lid van het CvB, de directeur Financiën, Inkoop en Projecten en de 

beleidsmedewerker IC aanwezig. De laatste fungeert als ambtelijk secretaris van de commissie. 

Vanwege een aantal omvangrijke voorstellen ten aanzien van het vastgoed woonden bij de 

behandeling hiervan de directeur HR&O en het hoofd Huisvesting de vergadering bij. De 

beraadslagingen vonden steeds plaats in een opbouwende, constructieve en open sfeer waarbij 

diepgang en kritisch vermogen voldoende ruimte krijgen. In 2020 hebben vertegenwoordigers van de 

externe accountant PWC driemaal deelgenomen aan de vergadering.  
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Overeenkomstig de jaarplanning wordt de auditcommissie in de financiële planning-en-controlcyclus 

geïnformeerd op basis van de begroting (kosten, baten, kengetallen, investeringen, liquiditeitssaldo), 

de 4-, 8- en 10-maandsrapportages en de jaarrekening(en). Het jaarverslag en de jaarrekening werden 

met de externe accountant besproken in de vergadering in juni. Met betrekking tot de begroting en de 

jaarstukken werd een positief advies gegeven aan de RvT. Het beeld van de financiële prestaties van 

de organisatie wordt verder aangescherpt door diverse benchmarks met andere roc’s en het gesprek 

met de externe accountant. De interne controle wordt gemonitord op basis van het auditplan, de 

managementletter en de monitor opvolging auditbevindingen. Op grond van de rapportages en de 

toelichtingen kon een positief oordeel aan de RvT worden gemeld met betrekking tot de doelmatige 

besteding van de ter beschikking gestelde middelen. In 2021 zal de aandacht in dat kader tevens 

uitgaan naar de extra COVID-19 gelden. 

 

Naast bespreking van de hierboven genoemde rapportages zijn onder andere de volgende zaken 

nader besproken: 

‐ de hoofdlijnen van de begroting 2021 en het beleidsrijker inrichten van het proces; 

‐ de meerjarenraming; 

‐ de huisvestingsplannen en investeringsbegrotingen; 

‐ de waardering van het vastgoed; 

‐ de effecten en risico’s van de coronapandemie; 

‐ de herziening van het treasurystatuut; 

‐ de opvolging van de managementletter 2019; 

‐ de rapportage interim-bevindingen 2020; 

‐ de financieringsstrategie; 

‐ de voortzetting van het huisbankierschap; 

‐ de evaluatie van de jaarplanning van de commissie. 

 

Zoals in het vorige jaarverslag aangegeven, was er in 2020 elke vergadering aandacht voor de 

investeringsplannen met betrekking tot de huisvesting en de wijzigingen in het gebruik van diverse 

locaties. Hierbij ging het om de inhoud, de omvang en de doelmatigheid van de plannen. Verder ging 

de aandacht uit naar de financierbaarheid en de invloed op de resultatenrekening en de liquiditeit de 

komende jaren. Omdat door de coronapandemie de noodzaak van een goede ventilatie een zeer 

prominente plaats kreeg, werd ook op deze problematiek inclusief de financiële gevolgen dieper 

ingegaan. Dit gevoegd bij de veranderingen in lesgeven, meer op afstand, hybride maar ook een leven 

lang leren maken het temeer noodzakelijk de huisvesting zo flexibel mogelijk in te richten. 

 

De auditcommissie heeft vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronapandemie in 2020 

extra aandacht gehad voor een goed evenwicht tussen de financiële prestaties, het leveren van zo 

goed mogelijk onderwijs binnen de toegestane mogelijkheden en de bijbehorende risico afwegingen. 

Zij heeft geconstateerd dat het CvB hierin samen met de gehele organisatie een goede weg heeft 

gevonden.  
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Remuneratiecommissie 

De commissie bestaat uit drie leden van de RvT, waaronder de voorzitter. De voorzitter CvB is als 

adviseur bij de vergaderingen aanwezig en de commissie wordt ondersteund  

door de bestuurssecretaris (advisering en verslaglegging).  

 

De commissie kwam in 2020 zes keer in reguliere vergadering bijeen. Daarnaast kwam de commissie 

nog een keer bijeen ter voorbereiding en uitvoering van de functioneringsgesprekken met het CvB. In 

coronatijd is via conferencecall of MS Teams vergaderd. In het kader van de afgesproken 

gesprekkencyclus met het CvB is voorafgaand aan de functioneringsgesprekken een 360-graden 

feedback uitgevoerd. 

 

De remuneratiecommissie adviseerde de RvT de vacature die per 1 januari 2021 zou ontstaan in de 

RvT in te vullen. De werving- en selectieprocedure vond in eigen beheer plaats. De selectiecommissie 

werd gevormd door de voorzitters van de RvT en de onderwijscommissie, als adviseurs waren lid van 

de selectiecommissie de voorzitters van het CvB en de OR. De procedure werd uitgevoerd conform het 

vastgestelde “Stappenplan werving en selectie lid Raad van Toezicht”, waarin o.a. is opgenomen dat 

geadverteerd wordt in landelijke en regionale pers en dat het overleggen van een verklaring omtrent 

het gedrag (versie “geen bezwaar”) een vereiste is. De procedure heeft geleid tot de benoeming tot lid 

van de RvT van mevrouw Lucienne Hoogwerf met ingang van 1 januari 2021. 

 

Daarnaast zijn o.a. aan de orde geweest: 

‐ Impact coronavirus; 

‐ Actualisering profiel toezichthouder; 

‐ Omvang en samenstelling RvT; 

‐ Actualisering rooster van aftreden RvT; 

‐ Beoordeling declaraties leden CvB; 

‐ Beoordeling nevenactiviteiten leden CvB; 

‐ Toets WNT-norm 2019; 

‐ WNT-opstelling 2020; 

‐ Vaststellen honorering RvT 2020; 

‐ Notitie overname I-pad; 

‐ Scholing voor toezichthouders; 

‐ Uitwerking werkdrukplan Scalda; 

‐ Concept branchecode goed bestuur mbo 2020; 

‐ Concept toezichtkader RvT. 
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14.1 Hoofd- en nevenbetrekkingen leden RvT 2020 

 

Hein Abbing (1952) 

Hoofdbetrekking 

- Voormalig raad van bestuur Juvent 

 

Letty Demmers-van der Geest (1952) 

Hoofdbetrekking 

- Ombudsfunctionaris Politie (per 1 januari 2020) 

Nevenbetrekkingen 

- Voorzitter bestuur World Peace Flame Vlissingen 

- Voorzitter Stichting Blauwe Lijn  

- Voorzitter MD tafel (Management Development) Nationale Politie 

- Rijksbestuurder BHIC (Brabants historisch informatie centrum Den Bosch) 

- Landelijk bemiddelaar NABO (Niet Actief Beveiligde Overwegen), ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat 

- Voorzitter Bestuur Zeeuwse Concert Zaal (per 1 juni 2020) 

- Lid Peergroep Netwerk Weerbaar Bestuur, ministerie BZK 

 
 

Rian Duininck (1964) 

Hoofdbetrekking 

- Eigenaar Duininck HRM Advies 

Nevenbetrekkingen 

- Voorzitter RvT Stichting Serviceflats Zeeland, de Horst en de Schakel 

- Voorzitter RvT Stichting Zorgstroom (per 1 januari 2020) 

- Lid Klachtencommissie SVRZ 

- Lid Adviescommissie Sociale Begeleiding SVRZ 

- Lid bezwarencommissie Delta Comfort B.V. (tot 1 mei 2020) 

 

Guus Egas Repáraz (1946) 

Hoofdbetrekking 

- Voormalig voorzitter CvB HES 

Nevenbetrekkingen 

- Consultant hoger onderwijs (tot 1 oktober 2020) 

 

Koen Verbogt (1970) 

Hoofdbetrekking 

- Algemeen directeur DNWG Infra 
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- Algemeen directeur Enduris 

Nevenbetrekkingen 

- Bestuurder Regionale Energie Strategie Zeeland 

- Beschtuurder Stichting Zeeuwse Publieke Belangen  

 

Twan Vermeulen (1965) 

Hoofdbetrekking 

- Zelfstandig ondernemer, eigenaar van Camping De Pekelinge te Oostkapelle 

Nevenbetrekkingen 

- Mede-eigenaar van Camping International, Nieuwvliet 

- Controlerend bestuurder bij Ardoer BV (tot 1 september 2020) 

 

Jan de Waard (1953) 

Hoofdbetrekking 

- gepensioneerd directeur lokale Rabobanken 

Nevenbetrekkingen 

- Voorzitter RvT Theaterproductiehuis Zeelandia/Zeeland Nazomerfestival (tot 31 december 2020) 

- Vicevoorzitter RvT WVO Zorg, tevens voorzitter auditcommissie en lid remuneratiecommissie 

- Lid RvT Industrieel Museum Zeeland te Sas van Gent 

- Lid jury Vrijwilligersprijs Vlissingen 

- Lid algemeen bestuur en voorzitter (sinds april 2019) Pensioencommissie Vereniging 

Gepensioneerden Rabobank 
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15.  
Jaarrekening 
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15. Jaarrekening  
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15.2 Balans per 31 december 2020 (voor resultaatbestemming) 

 ACTIVA
   € €      €   € 

 VASTE ACTIVA 

 Materiële vaste activa 6.1 68.247.595  65.776.962  
   
 Financiële vaste activa 6.2 442.967       482.500       
  
Totaal  68.690.562   66.259.462  

 VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 6.3-6.5 1.757.890    2.671.533    

Liquide Middelen 6.6 13.624.934  15.779.939  

Totaal  15.382.824   18.451.472  

TOTAAL ACTIVA 84.073.386  84.710.934  

31-12-2020 31-12-2019

 
 
 

 PASSIVA
   € €      €   € 

EIGEN VERMOGEN 6.7 47.137.473  44.281.085  

 Voorzieningen 6.8 3.201.557     3.543.668     

 Langlopende schulden 6.9 17.242.111  19.232.754  

 Kortlopende schulden 6.10-6.14 16.492.245  17.653.427  

 TOTAAL PASSIVA  84.073.386  84.710.934  

31-12-201931-12-2020
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15.3 Staat van baten en lasten over 2020 

   
Realisatie

2020
   

Begroting
2020

    
Realisatie

2019
€ € €

Baten 
Rijksbijdragen 7.1 82.644.034 80.591.000 81.192.838
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 7.2 2.399.924 1.397.000 1.514.121
College-, cursus-, les-, en examengelden 7.3 2.140.287 1.734.000 1.964.865
Baten werk in opdracht van derden 7.4 734.239 1.101.000 1.109.035
Overige baten 7.5 3.015.113 3.214.000 3.534.917

Som der baten 90.933.597 88.037.000 89.315.776

Lasten
Personele lasten 7.6 65.840.278 63.954.000 63.529.102
Afschrijvingen 7.7 4.624.833 5.254.000 4.858.602
Huisvestingslasten 7.8 6.858.904 6.298.000 6.410.282
Overige lasten 7.9 9.990.745 11.567.000 10.665.538

Som der lasten 87.314.760 87.073.000 85.463.524

Saldo baten en lasten 3.618.837 964.000 3.852.252

Financiële baten en lasten
Rentebaten 7.10 6.319 12.000 12.305
Rentelasten 7.11 749.235 760.000 825.301

Saldo financiële baten en lasten 742.916 748.000 812.996

Resultaat 2.875.921 216.000 3.039.256

Resultaat deelnemingen 7.12 -19.533 25.000 133.135

Nettoresultaat 2.856.388 241.000 3.172.391  
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15.4 Kasstroomoverzicht 
 

    
   € €       €   €  

Operationeel resultaat 3.618.837 3.852.252

Aanpassing voor
Afschrijving op materiële vaste activa 6.1 4.624.833 4.858.602
Mutaties voorzieningen 6.8 -342.111 -1.317.418

4.282.722 3.541.184

Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen 6.3-6.5 933.643 -137.053
Kortlopende schulden 6.9-6.14 647.720 362.734

1.581.363 225.681

Rentebaten 7.10 6.319 12.305
Rentelasten 7.11 -749.235 -825.301

-742.916 -812.996
Kasstroom uit operationele activiteiten 8.740.006 6.806.121

Investeringen in materiële vaste 
activa

6.1 -7.095.466 -1.252.265

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -7.095.466 -1.252.265

Aflossing langlopende schulden 6.9 -3.685.415 -1.864.241
Mutatie meerkosten hoofdkantoor 6.14 -114.130 -108.497
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -3.799.545 -1.972.738

Netto kasstroom -2.155.005 3.581.118

Mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 januari 15.779.939 12.198.821
Mutatie geldmiddelen -2.155.005 3.581.118
Geldmiddelen per 31 december 13.624.934 15.779.939

20192020
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15.5 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 
 

Activiteiten 

De activiteiten van Scalda bestaan vooral uit: 

 het aanbieden van middelbaar beroepsonderwijs; 

 het verrichten van educatie en inburgeringsactiviteiten;  

 contractactiviteiten. 

De activiteiten worden op verschillende locaties in de provincie Zeeland verzorgd. Het hoofdkantoor is 

gevestigd aan de Vlietstraat 11a te Terneuzen. 
 

Algemene toelichting 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, 

Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en de stellige uitspraken van de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De 

jaarrekening is opgesteld in euro’s. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van 

waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van Scalda. 

Het bestuur heeft geen twijfel over de continuïteit en acht de continuïteitsveronderstelling passend. 

 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. In principe worden uitgaven van € 5.000 en 

hoger geactiveerd, rekening houdend met de activeringsgrondslagen zoals gedefinieerd onder RJ 

115:104. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van voorgaand jaar, behalve hetgeen is vermeld bij de stelselwijziging. 

 

Consolidatie 

In een consolidatie worden de financiële gegevens van de instelling en andere organisaties, waarop zij 

een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, opgenomen. 

Holding Scalda Privaat B.V. (100%) is aan te merken als groepsmaatschappij van Scalda. Scalda staat 

aan het hoofd van de groep. 

Holding Scalda Privaat B.V. heeft daarnaast een 100% belang in de ondernemingen Scalda Privaat 

Cluster Educatie B.V., Helix Training B.V. en Helix Learning B.V. (100%).  

 

Gezien het geringe financiële belang van de groepsmaatschappijen heeft geen consolidatie 

plaatsgevonden. De waarde van de groepsmaatschappijen is opgenomen onder de financiële vaste 

activa. 
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Verbonden partijen 

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. 

Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 

verbonden partij. Tevens zijn sleutelfunctionarissen in het management van Stichting Scalda en nauwe 

verwanten aangemerkt als verbonden partijen. 

 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht. Hiervan worden de aard en de 

omvang van de transacties en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht 

toegelicht. 

 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding 

van Scalda zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 

jaarrekening opgenomen bedragen.  

Indien het voor het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen 

en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen, opgenomen bij de toelichtingen op de 

betreffende jaarrekeningposten. 

 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest 

zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven 

groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. Transacties waarbij 

geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht 

opgenomen.  
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a. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Financiële instrumenten en risicobeheersing 

Financiële instrumenten omvatten overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeverminderingen in de staat van baten en 

lasten, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. 

 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa aangeschaft voor 1 januari 2020 zijn als één geheel verantwoord en niet als 

afzonderlijke componenten. Scalda maakt hierbij gebruik van de uitzonderingsregeling. Voor activa 

aangeschaft na 1 januari 2020 wordt de componentenmethode wel toegepast. Desinvesteringen op 

componenten van materiële vaste activa aangeschaft voor 1 januari 2020 worden bepaald op basis 

van schattingen. 

 

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 

vervaardigingsprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere 

waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor 

groot onderhoud gevormd. De kosten worden geactiveerd onder de materiële vaste activa. Jaarlijks 

voorkomende onderhoudskosten worden verwerkt in de staat van baten en lasten. 

 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de 

aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de 

vervaardiging inclusief installatiekosten. 

 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van 

de activa waarop de subsidies betrekking hebben. 

 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de 

toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -

verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 
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Afschrijving over onroerende zaken vindt plaats op basis van een verwachte toekomstige gebruiksduur 

van 40 jaar, rekening houdend met een restwaarde van 20% van de aanschafwaarde.  

Overige vaste materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de aanschafwaarde.  

De gehanteerde afschrijvingspercentages per activum zijn vermeld onder 15.6.1. 

 

Operationele leasing 

Bij de instelling kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die 

aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de instelling ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord 

als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van 

de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract. 

 

15.5.1 Financiële vaste activa 

Deelnemingen  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan 

worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode 

(nettovermogenswaarde), doch niet lager dan nihil. Invloed van betekenis wordt in ieder geval 

verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. 

Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze 

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.  

 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde op het moment 

van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze 

jaarrekening, uitgaande van de waarde bij eerste waardering. 

 

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering 

plaats tegen deze realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en 

lasten. 

 

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de 

voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. 

 

Overige vorderingen  

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en 

overige vorderingen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens 

worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bijzondere 

waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct 

verantwoord in de staat van baten en lasten. 
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa  

De instelling beoordeelt iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 

de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde 

voor het individueel actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is 

sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 

waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-

waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten onder 

gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief. De opbrengstwaarde wordt in 

eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die er niet is wordt de 

opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de gangbare biedprijs 

geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting gemaakt van de 

toekomstige netto kasstromen bij voortgezet gebruik van het actief; vervolgens worden deze 

kasstromen contant gemaakt. 

 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, 

niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 

activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

 

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de 

bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de 

best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve 

rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument.  

Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien 

de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking.  

De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de 

geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een 

bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de staat van baten en lasten 

verwerkt. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als 

de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 

betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de 

verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van 

de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering 

gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder de 

kortlopende schulden. 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Voorzieningen (algemeen) 

De onder deze paragraaf opgenomen voorzieningen hebben geen betrekking op specifieke activa; zij 

worden gevormd voor verplichtingen en risico’s die samenhangen met de normale activiteiten.  

 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden bepaald op basis 

van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af 

te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die 

naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, tenzij de 

tijdswaarde van geld niet materieel is. Indien de tijdswaarde van geld niet materieel is, wordt de 

voorziening tegen nominale waarde verantwoord. Op het moment dat gevormde voorzieningen 

resulteren in langlopende verplichtingen worden deze onder langlopende en/of kortlopende schulden 

gepresenteerd.  

 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal 

worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. 

 

Voorziening WW. en bovenwettelijke uitkeringen  

Deze voorziening heeft betrekking op mogelijke toekomstige uitkeringen inzake de wachtgelden (thans 

genaamd Werkloosheidswet en bovenwettelijke uitkeringen) van vertrokken personeel. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

De regeling duurzame inzetbaarheid is bedoeld om werknemers in de gelegenheid te stellen om, onder 

bepaalde voorwaarden, seniorenverlof op te nemen. 

Omdat er sprake is van een regeling met opbouw van rechten is een voorziening gevormd voor de 

mogelijke toekomstige uitkeringen. 

 

Doorbetaling bij ziekte 

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande 

verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op 
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balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 

door ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

 

Voorziening jubilea 

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Het percentage is gebaseerd op de van overheidswege vastgestelde 

risicovrije reële discontovoet. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening 

gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

 

Voorziening transitievergoedingen tijdelijke contracten 

Vanaf 1 januari 2020 hebben medewerkers met tijdelijke contracten waarvoor het contract niet wordt 

verlengd, recht op een transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband. Als gevolg van 

deze regelgeving is een voorziening transitievergoedingen tijdelijke contracten gevormd op basis van 

een schatting van de verwachte uitkeringen. Bij de berekening van de voorziening wordt rekening 

gehouden met de blijfkans.  

 

Reorganisatievoorziening 

In verband met een reorganisatie in de organisatiestructuur was een voorziening gevormd voor de 

kosten die in direct verband staan met de reorganisatie en gezien worden als noodzakelijk gevolg van 

de reorganisatie. 

 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden 

in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na de eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 

houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde 

boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de 

geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten verantwoord. 

 

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van 

de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de staat van baten en lasten 

als rentelast verwerkt.  

 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde. 
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b. Grondslagen voor resultaatbepaling 

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en 

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien 

zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

Rijksbijdragen 

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 

toekenning betrekking heeft. De overige subsidies worden overeenkomstig de toekenningen voor dat 

jaar, voor zover deze niet geoormerkt zijn, als baten verwerkt. Ontvangen geoormerkte subsidies 

worden voor het in dat jaar bestede deel als baten verwerkt. Het nog te besteden deel van de 

toekenning wordt verantwoord onder de kortlopende schulden. 

 

Overige overheidsbijdragen en –subsidies 

Overige overheidsbijdragen en -subsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en 

lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of 

wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als 

het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan 

aantonen. 

 

College-, cursus-, les-, en examengelden 

De cursusgelden en de opbrengst van examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij 

betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat de opbrengsten gelijkmatig over het studiejaar zijn 

verspreid. 

 

Baten werk in opdracht van derden 

Contractactiviteiten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben en de prestaties 

zijn geleverd. Indien sprake is van een activiteit die qua tijdspad over het boekjaar heen loopt, wordt 

een overlopende post opgenomen. Contractactiviteiten bestaan uit aan crebo-opleidingen gerelateerde 

activiteiten. Niet aan crebo-opleidingen gerelateerde contractactiviteiten vinden niet binnen de Stichting 

plaats. 

 

Overige baten 

De overige baten bestaan onder andere uit vergoedingen met betrekking tot detacheringen, 

deelnemersbijdragen, verhuur van gebouwen en lokalen en overige exploitatiebaten en worden 

toegerekend aan het jaar waarin de leveringen en diensten hebben plaatsgevonden. 
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15.5.2 Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat 

van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 

belastingautoriteit. 

 

Pensioenen 

Scalda heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling 

zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of 

contractuele basispremies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als 

pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de 

gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad 

lager is dan 104,2% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als 

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als 

overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige 

betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. De instelling 

heeft in het geval van een tekort bij het ABP geen verplichting tot het voldoen van een aanvullende 

bijdrage anders dan een hogere pensioenpremie. 

 

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP was per 31 december 2020 93,28 %. Deze 

dekkingsgraad ligt onder de norm van 104,2%. 

 

Beleidsregels toepassing WNT 

De verantwoording van bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen heeft plaatsgevonden conform 

de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) publieke en semipublieke sector. 

 

Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt 

rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 
 

Resultaat deelnemingen 

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelnemingen sinds de voorafgaande 

jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelnemingen behaalde resultaat voor zover dit 

aan Stichting Scalda wordt toegerekend. 
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Financiële instrumenten 

 

Kredietrisico 

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn niet geconcentreerd bij enkele grote afnemers. Er zijn 

geen zekerheden overeengekomen bij leningen u/g waardoor bij de beperkte omvang geen groot risco 

wordt gelopen. Bij de lening u/g aan DRTC, restschuld € 22.500, wordt afgelost als de 

solvabiliteitspositie van DRTC dit toelaat, waardoor deze lening u/g als het ware een achtergesteld 

karakter heeft. 

 

Renterisico en kasstroomrisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en 

uitgegeven leningen. Bij deze leningen is over het algemeen sprake van een vast rentepercentage over 

de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. 

 

Valutarisico 

Scalda voert geen transacties uit in buitenlandse valuta en is werkzaam in Nederland. Er zijn om deze 

reden geen valutarisico’s. 

 

Prijsrisico 

Scalda beschikt niet over effecten dan wel financiële derivaten. Om deze reden is er geen sprake van 

prijsrisico’s. 

 

Liquiditeitsrisico 

Scalda maakt gebruik van schatkistbankieren en daarmee is het liquiditeitsrisico beheerst. 
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15.6 Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans 
 

15.6.1 Materiële vaste activa 

 

De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren: 
 

 
Bedrijfs-
gebouwen en 
terreinen

Machines en 
installaties

Andere vaste 
bedrijfs-
middelen

Materiële 
vaste activa 
in uitvoering

Totaal

€ € € € €
1 januari 2020
Aanschafwaarden 81.043.334 20.813.990 13.909.524                        - 115.766.848
Cumulatieve afschrijvingen -29.878.317 -10.632.047 -9.479.522                        - -49.989.886
Boekwaarden 51.165.017 10.181.943 4.430.002                        - 65.776.962

Mutaties
Investeringen 4.578.957 282.721 1.901.222            332.567 7.095.467
Activering Onderhanden werk                        -                        -                        -                        -                     - 
Desinvesteringen aanschafwaarde                        -                        -        -1.298.694                        -     -1.298.694 
Desinvesteringen cumulatieve 
afschrijvingen

                       -                        -         1.286.002                        -       1.286.002 

Desinvesteringen afboeking 
boekwaarde

                       -                        -              12.691                        -            12.691 

Afschrijvingen in het boekjaar -2.100.847 -990.599 -1.533.387                        - -4.624.833

2.478.110 -707.878 367.834            332.567 2.470.633

31 december 2020
Aanschafwaarden 85.622.291 21.096.711 14.512.052 332.567 121.563.621
Cumulatieve afschrijvingen -31.979.164 -11.622.646 -9.714.216                        - -53.316.026
Boekwaarden 53.643.127 9.474.065 4.797.836 332.567 68.247.595  
 

Een deel van de gebouwen en terreinen is hypothecair bezwaard. Voor een nadere toelichting 

verwijzen wij naar de toelichting onder de langlopende schulden. 

 
 31-12-2020 31-12-2019

€ €

WOZ-waarde op peildatum van de gebouwen en terreinen 49.768.000 46.679.000

Verzekerde waarde gebouwen 137.174.500 127.623.364  
 

Op 31 december 2020 waren de volgende panden in bezit van Scalda: 

 Goes, Bessestraat 4 

 Goes, Stationspark 39 

 Middelburg, Podium 15-17 (ZEP) 

 Vlissingen, Boulevard Bankert 130 

 Vlissingen, Edisonweg 4a 

 Vlissingen, Jaagpad 

 Terneuzen, Noorwegenweg 2b 

 Terneuzen, Vlietstraat 11a 
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De investeringsgrens bedraagt € 5.000 

 

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt te specificeren: 

 

Bedrijfsgebouwen en terreinen   

Gebouwen   2,50    % 

Voorzieningen terreinen   5,00 % 

Renovatie gebouwen   3,33 % 

Verbouwingen 10,00 % 

Machines en Installaties   

Machines/installaties algemeen   5,00 % 

Machines/installaties motoren   2,50 % 

Installaties gebouwen   5,00 % 

Inventaris en apparatuur   

Software 25,00 % 

Hardware 25,00 % 

Telefonie 33,33 % 

Overige inventaris 10,00 % 

Overige inventaris 20,00 % 

Voertuigen 20,00 % 

Kantoor en schoolmeubilair 10,00 % 

Audiovisuele middelen 25,00 % 

 

15.6.2 Financiële vaste activa 

 

De financiële vaste activa is als volgt te specificeren: 

 
 31-12-2020 31-12-2019

Financiële vaste activa € €

Deelnemingen 407.068        426.601        

Overige vorderingen 35.899          55.899          

Totaal 442.967        482.500         
 

Deelnemingen 

De deelnemingen betreffen: 

 Holding Scalda Privaat B.V. (100%), statutair gevestigd te Terneuzen. De statutair directeuren 

op 31 december 2020 zijn de heer H.J. van Arenthals (voorzitter CvB van Scalda) en de heer 

M.C.F. Nelen (lid CvB van Scalda); 

 De Ruyter Training & Consultancy B.V. (43,75%), statutair gevestigd te Vlissingen; 
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Holding Scalda Privaat B.V. is houdstermaatschappij van de aandelen in: 

 Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. (100%) te Terneuzen. De statutair directeur is de heer 

D.J. Hoogstrate (tevens clusterdirecteur Educatie bij Scalda);  

 Helix Training B.V. (100%) te Terneuzen. De statutair directeur de heer R. Akkermans; 

 Helix Learning B.V. (100%). De statutair directeur is de heer R. Akkermans. 

 

 

DRTC verzorgt cursussen in het bedrijfsleven, met name in de maritieme sector. De cursussen worden 

verzorgd in samenwerking met onder andere Trainingscentrum Vlissingen, De Ruyter Academy van de 

HZ University of Applied Sciences en Maritiem en Logistiek College van Scalda. 

 

DRTC is houdstermaatschappij in de aandelen van Dutch Caribbean Training Center N.V. te Curaçao 

(50,2%), De Ruyter Training & Consultancy Onderwijs B.V. te Vlissingen (100%) en DRTC Groningen 

B.V., te Groningen (100%). 

 

Het verloop van de deelneming is als volgt te specificeren: 

 

 
Holding Scalda 

Privaat B.V.
DRTC Totaal

 €  €  € 

Boekwaarde 01-01-2020              307.639              118.962              426.601 

Resultaat deelneming                 -5.767               -13.766               -19.533 

Boekwaarde 31-12-2020              301.872              105.196              407.068  
 

Deelnemingen met een negatieve vermogenswaarde worden niet lager gewaardeerd dan nihil. In 2020 

heeft de Holding Scalda Privaat B.V. een negatief resultaat van € 5.767. Hierdoor ontstaat in 2020 bij 

de Holding Scalda Privaat B.V. een positief eigen vermogen van € 301.872. De vordering van Scalda 

op de Holding Scalda Privaat B.V. is in 2020 door Holding Scalda Privaat B.V. terugbetaald. Ten tijde 

van het opstellen van de jaarrekening was het resultaat van DRTC over het jaar 2020 nog niet bekend. 

Derhalve is dit niet verwerkt in de jaarrekening. Het resultaat ad - € 13.766 betreft het resultaat over 

2019. 

 

De onderlinge transacties 

De onderlinge, marktconforme transacties tussen Holding Scalda Privaat B.V. inclusief de 

onderliggende dochtermaatschappijen, en Scalda betroffen in 2020: 

 

Scalda Privaat Cluster Educatie B.V.: een doorbelasting van personele lasten aan Scalda voor een 

bedrag van € 1.024.199 (2019: € 1.171.469). 

Scalda heeft aan de Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. € 62.949 (2019: € 64.802) gefactureerd 

inzake personele inzet en huisvesting. 
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Helix Training B.V. heeft nihil (2019: nihil) doorbelast aan Scalda inzake het verzorgen van trainingen. 

Helix Training B.V. heeft € 3.838 (2019: € 2.511) doorbelast gekregen door Scalda voor lokaalhuur.   

 

Helix Learning B.V.: een doorbelasting aan Scalda voor het verzorgen van cursussen, examens en 

hosting voor € 51.510 (2019: €62.806). Scalda heeft aan de Helix Learning B.V. een bedrag van  

€ 120.927 (in 2019:€ 144.287) doorbelast voor huisvesting, examenvoorzieningen en personele inzet. 

 

De onderlinge transacties zijn gebaseerd op zakelijke grondslagen. De resultaten van de bv’s vallen 

onder het privaat vermogen gezien de aard van de activiteiten. 

 

Overige vorderingen 

 
Verloopstaat
Uitstaande gelden

1-1-2020
Aflossingen

(-/-)
Verstrekkingen

(+)
31-12-2020

31-12-2020
(kortlopend)

€ € € € €

Lening DRTC B.V            22.500 0                          -            22.500            22.500 

Lening Helix Learning B.V.            75.899 20.000                          -            55.899            20.000 

Totaal            98.399 20.000                          -            78.399            42.500  
 
 

Lening DRTC 

Met DRTC is per 1 oktober 2011 een achtergestelde lening overeengekomen ad  

€ 150.000. De lening wordt in 20 gelijke termijnen per kwartaal afgelost. De aflossing van de lening 

vangt aan op 1 januari 2012 en wordt per kwartaal voldaan indien de solvabiliteitspositie van DRTC dit 

toelaat. In 2020 heeft een aflossing plaatsgevonden van € nihil (2019: € 7.500), in plaats van de 

reguliere € 30.000 per jaar. Het rentepercentage bedraagt 6% per jaar. Het openstaande bedrag per 31 

december 2020 ad € 22.500 het kortlopende deel van de lening. Het kortlopend gedeelte van de lening 

is gerubriceerd onder de overige vorderingen. Er zijn geen aanvullende zekerheden afgesproken.  

 

Lening Helix Learning B.V. 

De kredietfaciliteit met Helix Learning B.V. is in 2018 omgezet in een langlopende lening. De nominale 

waarde van de lening bedraagt per 31 december 2020 € 55.899. In de overeenkomst is een 

aflossingsschema opgenomen. Het kortlopend gedeelte van de lening is gerubriceerd onder de overige 

vorderingen. Jaarlijks wordt rente berekend over het gemiddelde uitstaande saldo. Over 2020 bedraagt 

het bedrag aan rente € 1.977 (2019: € 2.577). Er zijn geen aanvullende zekerheden afgesproken.
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Vlottende activa  

 

De vlottende activa is als volgt te specificeren: 

 
 31-12-2020 31-12-2019

Vlottende activa - vorderingen € €

Debiteuren 680.721        789.109        

Overige vorderingen 180.912         278.495         

Overlopende activa 896.257         1.603.929      

Totaal 1.757.890 2.671.533  
 

15.6.3 Debiteuren  

Op de nominale waarde van de debiteuren ad. € 842.646 (2019: € 960.943) is een voorziening wegens 

vermoedelijke oninbaarheid in mindering gebracht ad. € 161.925 (2019: € 171.834). 

 

15.6.4 Overige vorderingen 

De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:  

 
 31-12-2020 31-12-2019

Overige vorderingen € €

Rekening-courant Holding Scalda Privaat B.V. (*1) -                    162.949        

Kortlopend gedeelte lening DRTC B.V. 22.500           22.500           

Kortlopend deel vordering Helix Learning B.V. 20.000           20.000           

Vorderingen op groepsmaatschappijen 37.065          39.287          

Overige 101.347 33.759          

Totaal 180.912 278.495  
 

(*1) Met de Holding Scalda Privaat B.V. is een rekening-courantovereenkomst gesloten tot een 

maximumbedrag van € 200.000. In 2020 is geen rente in rekening gebracht over het gemiddelde 

uitstaande saldo van de rekening-courant. Het uitstaande bedrag per 31 december 2019 is in 2020 

volledig afgelost.  

 

15.6.5 Overlopende activa 

 

De overlopende activa zijn als volgt te specificeren: 

 
 31-12-2020 31-12-2019

Overlopende activa € €

Nog te ontvangen bedragen 189.373        769.018        

Vooruitbetaalde bedragen 706.884        834.911        

Totaal 896.257        1.603.929      
 

De vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. 
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Nog te ontvangen bedragen 

In artikel 7:673e BW is opgenomen dat instellingen door het UWV worden gecompenseerd voor de 

transitievergoedingen die zijn betaald bij beëindiging of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomsten 

na langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor een bedrag van € 65.789 (2019: € 745.677) voldoet Scalda 

aan de voorwaarden en dit bedrag is derhalve opgenomen als vordering. Voor een groot gedeelte heeft 

deze compensatie in 2020 plaatsgevonden. De per 31 december 2020 openstaande bedragen 

betreffen vorderingen waarvoor nog geen afwikkeling met het UWV heeft plaatsgevonden.  
 
 

15.6.6 Liquide middelen  

 

De liquide middelen zijn als volgt te specificeren: 
 

 31-12-2020 31-12-2019

Liquide middelen € €

Kas 5.518 3.053

Rabobank 5.128 2.201

Simpledcard 13.918 6.990

Ministerie van Financiën 13.600.370 15.767.695

Totaal 13.624.934 15.779.939  
 

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. 

 

Rekening-courant krediet ministerie van Financiën  

Scalda heeft per 31 december 2020 de beschikking over een kredietfaciliteit van  

€ 7.000.000 bij het ministerie van Financiën: 

 

Een rekening-courant arrangement (debetfaciliteit) voor een bedrag van € 7.000.000 tegen EONIA met 

een opslag van 0,25% - als buffer voor salarisuitbetalingen. Deze faciliteit wordt jaarlijks stilzwijgend 

verlengd. 
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15.6.7 Eigen vermogen  

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden toegelicht: 

   
Beginstand
voorgaand
boekjaar

Resultaat
voorgaand
boekjaar

Overige 
mutaties 

voor-
gaand 

boekjaar

Eindstand
voorgaand
boekjaar

Resultaat
boekjaar

Overige 
mutaties 
boekjaar

Eindstand
per

31-12-2020

Eigen vermogen € € € € € € €

Algemene reserve

Algemene reserve 37.046.034 548.478      -                37.594.512 1.746.654 -                39.341.166 

Bestemmingsreserve Privaat

Privaat vermogen -                 133.135      -               133.135      -19.533     -                113.602      

Bestemmingsreserve Publiek

Innovatie *1 1.541.538   -61.283       -                1.480.255   -158.959   -                1.321.296   

VSV *2 1.232.605   267.927      -                1.500.532   -172.683   -                1.327.849   

Instandhouding 
opleidingenaanbod
2014/2015 en
2015/2016
Terneuzen

*3 97.725        -97.725       -                -                  -                -                -                  

Implementatie 
veranderplan

*4 755.997      -437.697     -                318.300      -268.300   -                50.000        

Professionalisering *5 268.637      1.818          -                270.455      -262.363   -                8.092          

Masterplan DVG *6 -                  2.500.000   -                2.500.000   -246.156   -                2.253.844   

Excellentie *7 166.158      -132.262     -                33.896        71.728      -                105.624      

Preventie werkdruk *8 -                  450.000      -                450.000      -                -                450.000      

Portfolio- en 
onderwijsontwikkeling

*9 -                  -                  -                -                  1.600.000 -                1.600.000   

Covid-kansen *10 -                  -                  -                -                  566.000    -                566.000      

Eigen vermogen 41.108.694 3.172.391   -                44.281.085 2.856.388 -                47.137.473  
 
 

 1-1-2020
Onttrekkingen

 (-/-)
Vrijval

(-/-)
Dotatie

(+)
31-12-2020

Bestemmingsreserve Publiek € € € € €

Innovatie       1.480.255             -893.962 -                    735.003               1.321.296 

VSV       1.500.532             -264.759                     -            92.076       1.327.849 

Instandhouding opleidingenaanbod
2014/2015 en 2015/2016
Terneuzen

                    -                          -                     - -                                        - 

Implementatie veranderplan          318.300             -185.469          -82.831 -                               50.000 

Professionalisering          270.455             -262.363 -                    -                                 8.092 

Masterplan DVG       2.500.000             -246.156                     - -                          2.253.844 

Excellentie            33.896               -28.350 -                    100.078                  105.624 

Preventie werkdruk          450.000                          - -                    -                             450.000 

Portfolio- en onderwijsontwikkeling -                    -                         -                    1.600.000           1.600.000 

Covid-kansen -                    -                         -                    566.000                 566.000 

Totaal       6.553.438          -1.881.059          -82.831       3.093.157       7.682.705  
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Bestemmingsreserves 

Het CvB besluit ten laste/gunste van het exploitatieresultaat 2020 te bestemmen voor specifieke 

doeleinden: 

 

Privaat vermogen 

Het resultaat van Scalda Holding Privaat B.V. ad  € -19.533 is onttrokken aan de bestemmingsreserve 

Privaat Vermogen. 

 

Innovatie 

Scalda alloceert middelen ten behoeve van innovatieve projecten. De uitgaven die per einde boekjaar 

nog niet hebben plaatsgevonden, worden opgenomen in een bestemmingsreserve. Op het moment dat 

de projecten het komende jaar of de komende jaren worden uitgevoerd en kosten worden gemaakt, 

vindt onttrekking aan de bestemmingsreserve plaats. Aan de bestemmingsreserve Innovatie is in 2020 

per saldo een bedrag van € 158.959 onttrokken.  

 

VSV 

De middelen die Scalda heeft toegekend aan projecten ter voorkoming van vroegtijdig schoolverlaten 

en Passend Onderwijs, die per einde boekjaar niet zijn afgerond, worden opgenomen in een 

bestemmingsreserve. De middelen worden onttrokken uit de bestemmingsreserve op het moment dat 

de kosten van de projecten worden gerealiseerd. Aan de bestemmingsreserve VSV is in 2020 per 

saldo een bedrag van € 172.683 onttrokken. 

 

Implementatie veranderplan 

In 2017 is een bestemmingsreserve gevormd voor de implementatie van het veranderplan ‘Scalda 

gereed voor de toekomst’ dat per 1 augustus 2018 van start is gegaan. De bestemmingsreserve zal 

ingezet worden voor projecten die samenhangen met het herinrichten en organiseren van de opnieuw 

ingedeelde organisatieonderdelen. In 2020 is het veranderplan nagenoeg afgerond. Een deel is 

vrijgevallen, een deel onttrokken. Aan de bestemmingsreserve Implementatie Veranderplan is in 2020 

per saldo een bedrag van € 286.300 onttrokken. 

 

Professionalisering 

Scalda begroot een gedeelte van de rijksbekostiging ten behoeve van professionalisering. Het gedeelte 

dat in een boekjaar niet is besteed, wordt bestemd in een reserve om de middelen in de toekomst aan 

de hiervoor geplande projecten te besteden. Aan de bestemmingsreserve Professionalisering is in 

2020 per saldo een bedrag van € 262.363 onttrokken. 

 

Masterplan DVG 

Het onderwijscluster DVG staat voor een ingrijpende onderwijskundige en organisatorische 

ontwikkeling voor alle opleidingen, zoals onder andere praktijkroutes, maatwerk, brede niveau 3 en 4-

opleidingen en onderwijs op maat. Uitwerking en realisatie van deze ideeën zijn van cruciaal belang 
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waar het gaat om een structurele verbetering van het pedagogisch klimaat, motivatie bij studenten en 

onderwijskundige innovatie bij DVG. Het geheel van de ontwikkelingen betreft het totaal van DVG, alle 

opleidingen en medewerkers. Het tijdspad en verloop van een en ander zijn niet vooraf te bepalen. Het 

gaat dan ook niet om een (af te bakenen) ‘project’, maar om een transformatie van het hele 

onderwijscluster, een ‘masterplan’. De uitvoering is in 2020 gestart. Aan de bestemmingsreserve 

Masterplan DVG is in 2020 per saldo een bedrag van € 246.156 onttrokken. 

 

Excellentie 

Scalda ontvangt aanvullende gelden voor Excellentie MBO. De middelen voor de projecten die aan het 

einde van het boekjaar niet zijn afgerond, worden opgenomen in de bestemmingsreserve. Daarnaast 

worden de bedragen bestemd die in de toekomst aanvullend nog ten goede gaan komen aan 

Excellentie projecten. Aan de bestemmingsreserve Excellentie is in 2020 per saldo een bedrag van  

€ 71.728 gedoteerd. 
 

Preventie werkdruk 

In 2019 is ten laste van het resultaat een bestemmingsreserve gevormd voor Preventie Werkdruk. In 

2020 is in direct verband met COVID-19 hier nog geen invulling aan gegeven. Derhalve heeft er in 

2020 geen mutatie plaatsgevonden. 

 

Portfolio- en onderwijsontwikkeling 

Ten laste van het resultaat 2020 vormt Scalda een bestemmingsreserve van 1,6 miljoen euro voor 

onderwijsontwikkeling, met name voor de ontwikkeltrajecten bij de clusters MIT en ZW.  

Bij het cluster MIT wordt een ontwikkel- en implementieplan MIT 2025 ontworpen en uitgevoerd. Doel 

is het verder ontwikkelen van eigentijds onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven en andere 

instellingen in de regio. Dat uit zich in portfolio wat meer van breed naar smal opleidt inclusief een 

doorontwikkeling van de hybride opleidingen en leeromgevingen met daaraan verbonden een actief 

netwerk in de regio.  

Bij Zorg wordt het opleidingsportfolio tot zorgprofessional ontwikkeld. Doel is een integraal 

opleidingsaanbod voor de opleidingen Verpleegkunde, Maatschappelijke Zorg en Verzorgende IG. Ook 

hier weer van breed naar smal. Hierdoor wordt de employability van de beginnende en huidige 

zorgprofessional vergroot en kan Scalda deze opleidingen blijven aanbieden voor de arbeidsmarkt. Dit 

traject kent een doorlooptijd van 3 jaar. 

 

Covid-kansen 

Covid biedt Scalda ook nieuwe kansen voor de toekomst die willen we maximaal benutten. Hiertoe 

wordt ten laste van het resultaat 2020 een bedrag bestemd van € 566.000. Hiermee worden de 

volgende ontwikkelingen in gang gezet: 

LLO: Wij verwachten dat er als gevolg van de economische gevolgen van COVID-19 een vraag naar 

omscholing, bijscholing en van werk-naar-werk begeleiding zal ontstaan. Scalda kan zich in de regio 

een preferente positie verwerven en heeft de ambitie om op deze thema’s in de regio een centrale rol 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 124

te spelen. Het is dan wel zaak een ‘systeem van opleiden’ in te richten wat deze, qua kenmerken 

wezenlijke andere, vraag kan hanteren.  

Blended learning and working: Ook ten gevolge van COVID-19 is het onderwijs maar ook het werk 

voorgoed aan het veranderen. We hebben ervaring opgedaan met gecombineerde digitaal/fysieke leer- 

en werkomgevingen, wat de nodige uitdagingen oplevert maar zeker ook voordelen, mits goed 

ontworpen en geïmplementeerd. Dat vergt wel een andere manier van werken en leren van studenten, 

docenten en andere medewerkers, nu en de komende jaren. Om dit proces succesvol te laten verlopen 

zal er experimenteerruimte moeten komen, kennisdeling moeten plaatsvinden, zullen studenten en 

medewerkers moeten worden geïnspireerd en aangezet tot en gefaciliteerd in verdere 

professionalisering. 

Om bovenstaande mogelijk te maken moet ook aan de benodigde randvoorwaarden worden voldaan. 

Het kunnen beschikken over een digitale leer-en werkomgeving is een belangrijke voorwaarde. Om 

daartoe te komen is het noodzakelijk een Microsoft 365 omgeving met bijpassend identity management 

te realiseren, alsmede een Learning Management System. 

 

Het resterend resultaat ad € 1.746.654 is in overeenstemming met artikel 13 van de statuten 

toegevoegd aan de algemene reserve. 
 

15.6.8 Voorzieningen  

De voorzieningen muteerden in het boekjaar als volgt: 

 

 1-1-2020
Onttrekkingen  

(-/-)
Vrijval 

(-/-)
Dotatie 

(+)
31-12-2020

Voorzieningen € € € € €

W.W. en bovenwettelijke uitkeringen 1.641.746      -350.033            -126.186       309.610         1.475.137      

Doorbetaling bij ziekte 602.539         -343.784            -212.880       220.228         266.103         

Voorziening Duurzame Inzetbaarheid 632.921         -59.472              -                    187.193         760.642         

Voorziening Jubilea 498.676         -50.529              -                    6.528             454.675         

Voorziening Transitievergoeding 
Tijdelijke Contracten

-                    -                         -                    245.000        245.000         

Reorganisatievoorziening 167.786         -89.641              -78.145         -                    -                    

Totaal 3.543.668      -893.459            -417.211       968.559         3.201.557       
 

Splitsing van de voorzieningen naar looptijd  

Het totaal bedrag aan voorzieningen kan gesplitst worden in looptijd van < 1 jaar € 926.888, 1-5 jaar    

€ 1.685.888 en > 5 jaar € 588.781. 

 

Voorziening werkeloosheid (WW.) en bovenwettelijke uitkeringen  

Deze voorziening heeft betrekking op mogelijke toekomstige uitkeringen inzake de wachtgelden (thans 

genaamd Werkloosheidswet en bovenwettelijke uitkeringen) van vertrokken personeel. 

 

Doorbetaling bij ziekte 

Het mogelijke risico van doorbetaling bij ziekte is opgenomen tegen nominale waarde.  
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Voorziening Duurzame inzetbaarheid 

De voorziening Duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen voor mogelijke toekomstige uitkeringen aan 

werknemers die gebruik willen maken van de nieuwe regeling inzake seniorenverlof.  

De voorwaarden waaraan een werknemer moet voldoen zijn vastgelegd in de cao. 

 

Voorziening jubilea 

De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband van de 

werknemers. De risicovrije reële discontovoet is 0%. 

 

Voorziening transitievergoedingen tijdelijke contracten 

Deze voorziening bevat het bedrag dat naar inschatting verschuldigd is bij beëindiging van tijdelijke 

contracten. 

 

Reorganisatievoorziening 

Deze voorziening is gevormd voor mogelijke toekomstige betalingen als gevolg van de herstructurering 

van de afdelingen Huisvesting, Informatievoorziening en de Studentenadministratie. In 2019 is de 

reorganisatie van Huisvesting en Studentenadministratie afgerond. In 2020 is de ontwikkeling van 

herplaatste medewerkers binnen de afdeling Informatievoorziening afgerond. Het restant is in 2020 

vrijgevallen. 

 

15.6.9 Langlopende schulden  

 
Leningen o/g 

De leningen o/g bestaan voor € 18.898.396 uit overige geldleningen. Deze bestaan uit een langlopend 

deel van € 17.021.883 en een kortlopend deel van € 1.876.513.  

Het kortlopend deel wordt in het volgend boekjaar afgelost. Derhalve is dit separaat gepresenteerd als 

kortlopende schuld met betrekking tot aflossingsverplichtingen.   

De verplichting met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 7.450.225.    

    

Bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bedraagt de schuld € 12.998.396 en bij het ministerie van 

Financiën bedraagt de schuld € 5.900.000. 

 

De lening groot € 1.815.120 van de Waterschapsbank is in één termijn afgelost op 16 oktober 2020. 

Voor de afgeloste lening was door de gemeente Goes gemeentegarantie verleend onder voorbehoud 

aan de gemeente het recht van eerste hypotheek te verlenen op het aan de Stichting in volledig 

eigendom toebehorende registergoed aan de Bessestraat 4 te Goes. De gemeentegarantie is 

hiermede ook vervallen. 
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Per 22 april 2008 is bij de BNG een geldlening aangetrokken van € 17.400.000 met een looptijd van 23 

jaar. De leningen zijn gestort op 9 juli 2008 voor een bedrag van € 10.000.000 en op 1 september 2008 

voor een bedrag van € 7.400.000. Als zekerheid voor deze geldlening is afgegeven een 1e 

hypothecaire inschrijving op de locatie Podium te Middelburg. De BNG heeft als aanvullende condities 

vastgelegd, dat een debt convenant gehanteerd wordt van een solvabiliteitsratio van minimaal 20% en 

ook een DSCR van minimaal 1,2.  

 

De lening van de BNG met een hoofdsom van € 5.000.000 heeft een looptijd van 25 jaar en wordt 

annuïtair afgelost. Door gemeente Goes is een borgstelling afgegeven voor deze lening tot maximaal  

€ 5.000.000 te vermeerderen met boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten. 

 

Op een lening van de BNG met een hoofdsom van € 6.000.000 is als zekerheidstelling afgegeven een 

hypothecaire inschrijving op de gebouwdelen B en D van het pand Edisonweg 4a (voorheen Oude 

Veerhavenweg 3) te Vlissingen. Deze lening wordt afgelost in 3 termijnen van € 2.000.000. De BNG 

heeft als aanvullende condities vastgelegd, dat een debt convenant gehanteerd wordt van een 

solvabiliteitsratio van minimaal 20%. 

 

Ministerie van Financiën 

Een lening met een hoofdsom van € 3.400.000 tegen 3,18% met een looptijd van 1 december 2010 tot 

1 december 2030. De aflossing is € 170.000 per jaar. 

 

Daarnaast is een lening afgesloten met een hoofdsom van € 6.000.000 tegen 0,32% met een looptijd 

van 1 juni 2017 tot 1 juni 2027. Deze lening wordt lineair afgelost in 10 termijnen van € 600.000. 

 

Als zekerheidstelling dient een hypothecaire inschrijving op de gebouwdelen A en C van het pand 

Edisonweg 4a (voorheen Oude Veerhavenweg 3) te Vlissingen, en het pand Vlietstraat 11a te 

Terneuzen. 
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Overzicht leningen o/g 
 

Lening
nummer

Verstrekker
Aan-
vangs
jaar

Loop-
tijd

Hoofdsom
Rente
in %

Verstreken
jaren per 
balans-
datum

Saldo per 
01-01-2020

Verstrekt Aflossingen
Saldo per
31-12-2020

Nog te 
betalen 
rente per
31-12-2020

Rente
zonder 
overloop
31-12-2020

Totaal 
rente 
2020

€ € € € € € €

IT0020416
Nederlandse
Waterschaps
bank

2000 20 1.815.120 6,08 20 1.815.120 -                1.815.120               -                  -   110.359 87.184

97864 BNG 2003 25 5.000.000 2,70 17 2.311.191 -                230.295 2.080.896 14.046 48.356 60.848

102653 BNG 2007 15 6.000.000 4,51 13 2.000.000 -                                 -   2.000.000 15.027 75.173 90.200

40103523 BNG 2008 23 17.400.000 4,55 12 9.787.500 -                870.000 8.917.500                -   437.991 437.991

1676 MinFin 2010 20 3.400.000 3,18 10 1.870.000 -                170.000 1.700.000 4.505 54.799 58.853

2851 MinFin 2017 10 6.000.000 0,32 3 4.800.000 -                600.000 4.200.000 7.840 7.436 14.156

 Totalen   39.615.120   22.583.811 -                3.685.415 18.898.396 41.418 734.114 749.232  
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Kortlopende schulden  

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar en zijn als volgt te 

specificeren: 

 
 31-12-2020 31-12-2019

Kortlopende schulden € €

Aflossingsverplichting leningen o/g 1.876.513     3.685.415     

Kredietinstellingen -                    217.500        

Crediteuren 2.125.938     1.428.810     

Belastingen en ABP 3.594.264     3.603.520     

Overige schulden 3.745.567     3.420.790     

Overlopende passiva 5.149.963     5.297.392     

Totaal 16.492.245   17.653.427    
 

15.6.10 Aflossingsverplichting leningen o/g 

Betreft de aflossingsverplichting over het jaar 2020 ad € 1.876.513 (2019: € 3.685.415). 

 

15.6.11 Crediteuren 

Het crediteurensaldo per einde 2020 bedroeg € 2.125.938 (2019: € 1.428.810). 

 

15.6.12 Belastingen en ABP 

Deze post is als volgt te specificeren:  
 
 31-12-2020 31-12-2019

Belastingen en ABP € €

Loonbelasting en sociale lasten 2.682.059     2.696.929     

Pensioenen 818.918        795.207        

Omzetbelasting op aangifte 88.386          111.384        

Overige belastingen 4.901            -                    

Totaal 3.594.264     3.603.520      
 

15.6.13 Overige schulden 

De overige schulden zijn als volgt te specificeren: 
 
 31-12-2020 31-12-2019

Overige schulden € €

Schulden aan groepsmaatschappijen 172.847        189.783        

Vakantiegeld 1.981.703     1.842.219     

Vakantiedagen 527.970        425.520        

Personele lasten 906.586        722.689        

Accountantskosten 44.407          27.324          

Nog te betalen rente 41.418          184.157        

Nog te betalen overige schulden 70.636          29.098          

Totaal 3.745.567     3.420.790      
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De personele lasten in 2019 betroffen de eenmalige uitkeringen die betaald dienden te worden aan de 

werknemers in 2020, terwijl deze in de bekostiging van het boekjaar 2019 waren opgenomen. In 2020 

is het bedrag toegenomen, doordat het College van bestuur heeft besloten tot een eenmalige uitkering 

aan de werknemers als waardering voor hun inzet in deze bijzondere periode. De uitbetaling vindt 

plaats in 2021. 

 

15.6.14 Overlopende passiva 

De overlopende passiva zijn als volgt te specificeren:  

 
 31-12-2020 31-12-2019

Overlopende passiva € €

Vooruitontvangen (niet) geoormerkte rijksbijdrage *1) 2.790.916     2.151.551     

Vooruitontvangen contractactiviteiten 52.617          56.762          

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen 74.804          328.893        

Vooruitontvangen projectgelden 468.332         1.003.001      

Vooruitontvangen educatie -                    12.315          

Vooruitontvangen excursies 37.131          50.101          

Vooruitontvangen cursusgeld 685.315        675.425        

Kortlopende deel vooruitontvangen meerkosten hoofdkantoor *2) 108.884        106.757        

Nog te betalen bedragen 575.488        422.389        

Vooruitontvangen overig 356.476        490.198        

Totaal 5.149.963     5.297.392      
 

*1) Voor een nadere specificatie van de vooruitontvangen (niet) geoormerkte rijksbijdragen wordt 

verwezen naar onderstaande tabel en het hierna opgenomen Model G.  

*2) De specificatie bijdrage meerkosten hoofdkantoor en de besteding daarvan wordt uiteengezet na 

Model G. 

 

 

Uitsplitsing en aansluiting balans 2020
Nog te besteden 
per 31-12-2020

€

G1: geoormerkt 1.651.736            

G2 A: aflopend in 2020 136.057               

G2 B: doorlopend na 2020 1.003.123            

Niet geoormerkt -                           

Totaal 2.790.916             
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Model G: Verantwoording susbidies

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum

Omschrijving

Kenmerk Datum

J/N

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2017 849884-1 22-8-2017 J

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2018 926390-2 21-8-2018 N

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2019 1003921-1 20-8-2019 N

Voorziening Leermiddelen minima gezinnen 2020 1088132-1 20-8-2020 N

Zij-instromers 2018 924094-1 19-12-2018 J

Lerarenbeurs 2019 1006046-1 20-9-2019 J

Lerarenbeurs 2019 1012265-1 20-11-2019 J

Lerarenbeurs 2020 1090676-1 20-8-2020 N

Zij-instroom 2019 1013535-1 20-11-2019 J

Zij-instroom 2019 1027611-1 20-11-2019 J

Zij-instroom 2020 1052367-1 21-1-2020 N

Zij-instroom 2020 1088634-1 21-5-2020 N

Instructeurs 2019 1027003-2 19-12-2019 J

Instructeurs 2020 1086682-1 20-8-2020 N

Inhaal en ondersteuningsprogramma tranche 1 MBO IOP-40870-MBO 2-7-2020 N

Inhaal en ondersteuningsprogramma tranche 2 MBO IOP2-40870-MBO 16-10-2020 N

Inhaal en ondersteuningsprogramma tranche 2 VAVO IOP2-40870-VAVO 16-10-2020 N

Beta netwerktechnieken TTNTIBN-17012 20-12-2017 J

Toewijzing De activiteiten zijn 
ultimo verslagjaar 

conform de 
subsidiebeschikking 
geheel uitgevoerd en 

afgerond
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G2 Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel / activiteit moeten worden besteed met verrekening van het eventuele overschot

G2.A. Aflopend per ultimo verslag jaar

Omschrijving Toewijzing
Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale 
subsidiabele 
kosten t/m 
vorig 
verslagjaar

Saldo per    
1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Te verrekenen 
per 31 
december 
verslagjaar

Kenmerk Datum  €  €  €  €  €  €  € 

Projectsubsidie 2017-2020 Oosterschelde 17712 U 14-11-2016 1.097.360               1.097.360           727.910           369.450       -                                        311.944 57.506           

Projectsubsidie 2017-2020 Walcheren 17711 U 14-11-2016 1.097.360               1.097.360           875.702           221.658       -                                        221.658 -                    

Projectsubsidie 2017-2020 Zeeuws Vlaanderen 17710 U 14-11-2016 1.097.360               1.097.360           669.722           427.638       -                                        393.334 34.304           

Regionaal Investeringsfonds MBO (Foodlab) 704921-1 20-7-2015 391.855                  391.855              347.247           44.608         -                        361                       44.247           

Totaal 3.683.935               3.683.935           2.620.581         1.063.354    -                        927.297                136.057          

G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing
Bedrag van de 
toewijzing

Ontvangen t/m 
vorig verslagjaar

Totale 
subsidiabele 
kosten t/m 
vorig 
verslagjaar

Saldo per    
1 januari 
verslagjaar

Ontvangen in 
verslagjaar

Subsidiabele 
kosten in 
verslagjaar

Saldo per 
31 december 
verslagjaar

Kenmerk Datum  €  €  €  €  €  €  € 

Regionaal Investeringsfonds MBO ( CTT ) 1190770 23-5-2017                1.352.805            1.014.604            900.073        114.531               270.561                 270.257          114.835 

R.I.F. Participatielab Zeeland RIF19010 23-5-2019 732.672                  256.435              122.583                  133.852 146.534              282.024                           -1.638 

R.I.F. Wind op Zee RIF 19004 23-5-2019 757.845                  252.615              201.200                    51.415 126.308              170.833                            6.890 

R.I.F. Praktijkroutes Zeeuws Vlaanderen RIF 19014 23-5-2019 562.655                  200.948              118.400                    82.548 120.569              178.363                          24.754 

Doorstroom MBO-HBO DHBO18033 15-3-2018 199.850                  199.850              88.188                    111.662 68.906                            42.756 

VSV 2020-2024 regio 31 Oosterschelde ODB-2020-3641 M 7-10-2020 1.087.368               -                         -                                       - 271.842              -                                    271.842 

VSV 2020-2024 regio 32 Walcheren ODB-2020-3642 M 7-10-2020 1.087.368               -                         -                                       - 271.842              -                                    271.842 

VSV 2020-2024 regio 33 Zeeuws Vlaanderen ODB-2020-3643 M 7-10-2020 1.087.368               -                         -                                       - 271.842              -                                    271.842 

Totaal  6.867.931               1.924.452           1.430.444         494.008       1.479.498           970.383                      1.003.123  
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*2) De bijdrage meerkosten hoofdkantoor en de besteding daarvan zijn als volgt te specificeren:

Realisatie 2020

Meerkosten
hoofdkantoor

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totaal

€ € € € € € € € € €

Meerkosten
woon-werk

woon-werk 23.940 36.366 30.234 56.797 50.896 42.849 41.297 39.964 28.546 350.889

tol - 15.274 15.613 27.148 26.408 23.826 22.153 17.392 4.967 152.781

Totaal 23.940 51.640 45.847 83.945 77.304 66.675 63.450 57.356 33.513 503.670

Meerkosten
dienstreizen

Medewerkers - 23.520 23.520 38.416 38.024 34.496 31.360 28.224 19.992 237.552

Directeuren/
managers

- 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 7.056 6.272 5.488 54.096

Totaal - 30.576 30.576 45.472 45.080 41.552 38.416 34.496 25.480 291.648

Meerkosten
investeringen/
verhuiskosten/
huur M'burg

660.000 56.233 27.412 31.470 31.470 31.470 53.010 53.010 53.010 997.085

Totaal 683.940 138.449 103.835 160.887 153.854 139.697 154.876 144.862 112.003 1.792.403  
 

€

441.115

-            

Realisatie in 2020 -112.003

329.112

Totaal nog te besteden bijdragen per 01-01-2020

Bijdrage meerkosten hoofdkantoor

Ontvangen in 2020

Totaal nog te besteden bijdragen per 31-12-2020  
 

Het bedrag nog te besteden bijdragen per 31 december 2020 ad € 329.112 is voor  

€ 220.228 gerubriceerd onder de langlopende schulden en voor € 108.884 onder de kortlopende 

schulden. Het bedrag onder de kortlopende schulden betreft het ingeschatte bedrag met betrekking tot 

de realisatie 2021. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2020 

 

Verplichtingen 

Tussen Scalda en leveranciers zijn overeenkomsten afgesloten. Onderstaand een opgave van de 

contractuele verplichtingen per 31-12-2020: 

 

Verplichtingen die in komend jaar aflopen    €     6.629.475 

Verplichtingen met een eindtijd tussen 1-1-2022 en 1-1-2026                €      9.317.597 

Verplichtingen met een eindtijd na 1-1-2026       €   15.413.065 

        Totaal €   31.360.137 

 

De aangegane verplichtingen hebben met name betrekking op huur van onderwijslocaties en 

contracten die zijn aanbesteed zoals schoonmaak, catering en ICT-diensten.  

 

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 

 

Fiscale eenheid omzetbelasting 

Holding Scalda Privaat B.V. vormt samen met de Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs 

en volwasseneneducatie, Helix Learning B.V., Scalda Privaat Cluster Educatie B.V. en Helix Training 

B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. 

 

Holding Scalda Privaat B.V. is op grond van artikel 39 van de Invorderingswet 1990 hoofdelijk 

aansprakelijk voor de door de combinatie verschuldigde omzetbelasting. De belastinglast wordt via de 

rekening-courantverhouding afgerekend. 
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Overzicht verbonden partijen  
 
Naam Juridische

vorm
Statutaire
Zetel

Code
Activi-
teiten

Eigen
Vermogen
31-12-2020

Exploitatie
2020

Verkla-
ring 
art.2.403 
BW

Consolidatie %

€ €

Holding Scalda
Privaat B.V.

Besloten
Vennoot
schap

Terneuzen 4 301.872      -5.767         Nee Nee 100

De Ruyter Training
& Consultancy

Besloten
Vennoot
schap

Vlissingen 4 105.196      -13.766       Nee Nee 43,75

 
 

Holding Scalda Privaat B.V. en onderliggende dochtermaatschappijen kennen gezamenlijk een gering 

financieel belang (in percentage van het balanstotaal) en zijn derhalve niet geconsolideerd. 

Op het moment van het opstellen van de jaarrekening was het resultaat van DRTC over 2020 nog niet 

bekend. Het verwerkte resultaat ad € -13.766 betreft het aandeel van Scalda in het resultaat van 

DRTC over 2019. De bedragen die zijn opgenomen in bovenstaande tabel sluiten aan bij hetgeen 

verwerkt door Scalda en betreft dus het aandeel van Scalda. 

 

Verder worden als verbonden partijen aangemerkt:  

  

Stichting Centrum voor Top Techniek (CTT)  

Het CTT is opgericht om in Zeeuws-Vlaanderen een breed aanbod van modern technisch onderwijs te 

kunnen garanderen op een kwalitatief hoog niveau; voor zowel het vmbo als het mbo. Dat is enerzijds 

belangrijk voor het bedrijfsleven, zodat het de garantie heeft dat er voldoende gekwalificeerde 

beroepskrachten beschikbaar komen. Anderzijds draagt het bij aan de leefbaarheid in Zeeuws-

Vlaanderen. Door het CTT blijft het techniekonderwijs in de regio behouden en wordt de kwaliteit 

ervan versterkt. Intensieve samenwerking is essentieel om de gestelde doelen te bereiken. Het gaat 

om samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door de handen ineen te slaan, 

lukt het om in Zeeuws-Vlaanderen het CTT te realiseren. Het CTT is, centraal in Zeeuws-Vlaanderen, 

ondergebracht bij Scalda in Terneuzen. Het heeft daar een plaats bij de reeds bestaande proeffabriek 

voor Procestechniek van Scalda. 

 

De Groene Norm 

Stichting Scalda maakt sinds 2019 deel uit van Stichting Groene Norm. 

Dit is een samenwerkingsverband van aoc's, waarin competentiegerichte examenproducten worden 

ontwikkeld.   
  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



 

Stichting Scalda, Terneuzen 135

15.7 Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten 
en lasten  

 

15.7.1 Rijksbijdragen  

 
 2020 Begroting 2020 2019

Rijksbijdragen € € €

Rijksbijdrage OCW 71.340.730 70.669.000 67.790.624

Geoormerkte rijksbijdrage OCW 3.221.817           2.122.000 5.763.559

Niet-geoormerkte rijksbijdrage OCW 8.081.487 7.800.000 7.638.655

Totaal 82.644.034 80.591.000 81.192.838  
 

Voor een specificatie van de geoormerkte rijksbijdragen wordt verwezen naar Model G. Het overzicht 

Model G is opgenomen in de toelichting onder de overlopende passiva. De niet-geoormerkte 

rijksbijdragen kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 Kenmerk
Bedrag van 
toewijzing

Besteed in 
2020

Niet-geoormerkte rijksbijdrage € €

Kwaliteitsafspraken MBO 1012694-1 7.861.487 7.861.487
Excellentie  MBO (onderdeel 
kwaliteitsafspraken)

1012694-1             220.000       220.000 

Totaal 8.081.487 8.081.487  

 

De toename van de normatieve rijksbijdragen ten opzichte van de begroting is ontstaan door de 

bijstellingen van het ministerie gedurende het boekjaar. De geoormerkte rijksbijdragen zijn 

toegenomen als gevolg van COVID-19 gerelateerde subsidies die zijn ontvangen gedurende het 

boekjaar. Deze subsidies lopen door in 2021. In het boekjaar 2020 is voor diverse RIF-subsidies 

uitstel aangevraagd en verkregen doordat als gevolg van COVID-19 de werkzaamheden niet conform 

planning konden worden uitgevoerd. 

 

15.7.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies  

 2020 Begroting 2020 2019

Overige overheidsbijdragen en -subsidies € € €

Gemeentelijke bijdrage Educatie
(Web-budget)

744.862 670.000 697.364

Vergoeding projecten 1.655.062 727.000 816.757

Totaal 2.399.924 1.397.000 1.514.121  
 

De gemeentelijke bijdrage voor educatieactiviteiten ligt in lijn met 2019. In de begroting was rekening 

gehouden met een daling. De vergoeding projecten laat een grote toename zien ondanks dat diverse 

projecten achterstand hebben opgelopen of, zoals Erasmus+, nagenoeg zijn stilgelegd als gevolg van 

COVID-19. Binnen het onderwijscluster Zorg is een groot project uitgevoerd en binnen het 
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onderwijscluster MIT zijn diverse nieuwe projecten opgestart. De meeste van deze projecten lopen 

door in 2021.  

De overige overheidsbijdragen en subsidies zijn voor een gedeelte structureel van aard, waarbij de 

omvang van de ontvangen gelden variabel is. Daarnaast hebben alle subsidies wel een einddatum, 

waardoor ook voor structurele subsidies periodiek een nieuwe toekenning van toepassing is. 

 

15.7.3 College-, cursus-, les-, en examengelden  

 2020 Begroting 2020 2019

College-, cursus-,les-, en examengelden € € €

Cursusgeld BBL 1.313.146 1.040.000 1.153.385

Cursusgeld VAVO 49.526 35.000 53.600

Cursusgeld Educatie 86.317 23.000 31.078

Cursusgeld uitbesteding VAVO 288.346 325.000 336.557

Cursusgeld uitbesteding overig 385.862 300.000 349.773

Examengelden 17.090 11.000 40.472

Totaal 2.140.287 1.734.000 1.964.865  
 

De verschillen ontstaan door mutaties in studentenaantallen. 

 

15.7.4 Baten werk in opdracht van derden  

 2020 Begroting 2020 2019

Baten werk in opdracht van derden € € €

Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid              4.466 30.000 25.983

CIOS            97.399                80.000           88.286 

Educatie          620.134              991.000         994.766 

Maritiem, ICT en Techniek            12.240                          -                    - 

Totaal          734.239           1.101.000      1.109.035  
 

De baten werk in opdracht van derden ten behoeve van Educatie betreffen inburgeringsactiviteiten. 

Voor 2020 werd in de begroting uitgegaan van een gelijk bedrag als in 2019, echter uiteindelijk is 

gebleken dat de inburgering aanzienlijk is teruggelopen. 

 

15.7.5 Overige baten  

 2020 Begroting 2020 2019

Overige baten € € €

Omzet maatwerktrajecten 300.505 197.000 287.162

Deelnemersbijdragen 688.208 1.749.000 1.044.330

Detachering 714.478 397.000 624.934

Provisies              3.058                          -             5.303 

Verhuur gebouwen / lokalen          761.174              722.000         892.459 

Overige exploitatiebaten          547.690              149.000         680.729 

Totaal       3.015.113           3.214.000      3.534.917  
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De realisatie van de overige baten in 2020 ligt in lijn met 2019. Het grootste verschil betreft de 

realisatie van de deelnemersbijdragen ten opzichte van de begroting. Het verschil van de 

deelnemersbijdragen ontstaat doordat in de begroting onvoldoende rekening is gehouden met het feit 

dat studenten leermiddelen extern aanschaffen en geen rekening is gehouden met COVID-19. Als 

gevolg van COVID-19 hebben er beperkte tot geen activiteiten plaatsgevonden, waarvoor dan ook 

geen bijdrage is ontvangen vanuit de deelnemers.  

 

15.7.6 Personele lasten  

 2020 Begroting 2020 2019

Personele lasten € € €

De personele lasten zijn als volgt te
specificeren:

Lonen en salarissen 47.887.832 57.801.000 45.390.367

Sociale lasten 6.177.740 38.000 5.739.513

Pensioenlasten 7.126.853 99.000 6.821.695

Uitzendkrachten, gastdocenten en overige
incidentele personele lasten

2.828.122 3.316.000 4.311.250

Subtotaal 64.020.547 61.254.000 62.262.825

Mutatie voorziening WW verplichting 290.085 322.000 904.489

Mutatie voorziening doorbetaling
bij ziekte

-336.435 -                         -528.846 

Mutatie voorziening Transitievergoeding 
Tijdelijke Contracten

245.000 -                         -                    

 Mutatie voorziening jubileauitkering -44.001 -                         -86.754 

Mutatie voorziening duurzame inzetbaarheid 127.721         -                         208.961         

Mutatie voorziening personeel overig -106.883       -                         -1.083.251    

Kosten WIA 655 -                         5.532

Deskundigheidsbevordering 970.409 1.100.000          1.122.963

Bedrijfsgezondheidsdienst en Arbo 167.919 169.000 170.255

Overige personele lasten 701.654 1.274.000 733.183

Subtotaal 66.036.671 64.119.000 63.709.357

Af: uitkeringen -196.393 -165.000 -180.255 

Totaal 65.840.278 63.954.000 63.529.102  
 

In 2020 waren 1.018 medewerkers (2019: 1.002) in dienst van Scalda. Per 31 december 2020 waren  

816 fte in dienst en per 31 december 2019 waren dit 807 fte. Het aantal fte’s kan onderverdeeld 

worden in de volgende personele formatie:  
 2020 2019

Personele formatie in fte's  per 31 december

Onderwijzend personeel 548,3   541,6   

Directie en management 17,5     19,3     

Indirect ondersteunend 117,0   115,6   

Direct ondersteunend 133,5   130,7   

Totaal 816,3 807,2    
Scalda heeft geen werknemers die werkzaam zijn in het buitenland (2019: nihil).   
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WNT-verantwoording 2020 Scalda  

De WNT is van toepassing op Scalda. 

Complexiteitspunten  

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2020

Gemiddelde totale baten 8

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 3

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 5 

Totaal aantal complexiteitspunten 16 

Bezoldigingsklasse  F 

Bezoldigingsmaximum 183.000€     

Bezoldiging topfunctionarissen  

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige 

functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.  

Gegevens 2020
bedragen x € 1

H.J. van Arenthals M.C.F. Nelen

Functiegegevens
Voorzitter

College van Bestuur
Lid

College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 153.652 125.422

Beloningen betaalbaar op termijn 21.275 20.458 

Subtotaal 174.927 145.880

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 183.000 183.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 174.927 145.880

Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan

N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

N.v.t. N.v.t.
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Gegevens 2019
bedragen x € 1

H.J. van Arenthals M.C.F. Nelen

Functiegegevens
Voorzitter

College van Bestuur
Lid

College van Bestuur

Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1 

Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 145.463 122.164

Beloningen betaalbaar op termijn 20.110 19.738 

Subtotaal 165.573 141.902

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 177.000 177.000 

Bezoldiging 165.573 141.902

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

Er zijn bij Scalda in 2020 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam 

geweest voor Scalda.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
Gegevens 2020
bedragen x € 1

A.M. Demmers
G.A. Egas
Reparaz

K.J. Verhogt A.P. Vermeulen
A.M.T.

Duininck-Raas
H.J.S. Abbing J. de Waard

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde 
functievervulling in 2020

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 17.164 11.517 11.443 11.401 11.390 11.553 11.454

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

27.450 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300

-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet 
terugontvangen bedrag

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging 17.164 11.517 11.443 11.401 11.390 11.553 11.454

Het bedrag van de 
overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde 
betaling

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2019
bedragen x € 1

A.M. Demmers
G.A. Egas
Reparaz

J.B. Makkink A.P. Vermeulen
A.M.T.

Duininck-Raas
H.J.S. Abbing J. de Waard

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde 
functievervulling in 2019

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Bezoldiging

Bezoldiging 16.766 11.432 11.000 11.156 11.060 11.506 11.215

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

26.550 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700 17.700
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1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 

worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder.  

Er zijn bij Scalda in 2020 geen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder 

werkzaam geweest. 

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700. 

De totale bezoldiging van een topfunctionaris inclusief degene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 

4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt, voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan 

deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen (uitsluitend te verantwoorden indien en voor zover er sprake is bij 

een topfunctionaris van bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling 

en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen)  

Er zijn bij Scalda in 2020 geen topfunctionarissen werkzaam geweest met een dienstbetrekking als 

niet toezichthoudende topfunctionaris bij een andere WNT-instelling.  

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van 

toepassing is. 

In het geval een leidinggevende topfunctionaris, op of na 1-1-2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking 

aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, 

niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn bepaalde of alle onderdelen van toepassing. Indien van 

toepassing kan het betreffende tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1a of 1d. Dit geldt in voorkomende 

gevallen ook voor diegene die op grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt 

aangemerkt. 

De topfunctionarissen bij Scalda hebben afgezien van hun dienstverband bij Scalda geen 

dienstbetrekking bij een of meerdere WNT-instellingen.  

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van minder dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van 

toepassing is. 

In het geval een leidinggevende topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, op of na 1-1-

2018 met een WNT-instelling een dienstbetrekking aangaat en hij/zij bij een of meer andere WNT-instellingen 

reeds een dienstbetrekking heeft als topfunctionaris, niet zijnde een toezichthoudende topfunctionaris, zijn 

bepaalde of alle onderdelen van deze tabel van toepassing. Indien van toepassing kan het betreffende 

tabelonderdeel dienen als aanvulling op tabel 1d, Dit geldt in voorkomende gevallen ook voor diegene die op 

grond van zijn/haar voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris wordt aangemerkt met een totale bezoldiging 

van € 1.700 of minder. 
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Er zijn geen topfunctionarissen bij Scalda met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. 

2.. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede 

degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt  

Er zijn bij Scalda in 2020 geen uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband van één of 

meerdere topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.   

3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.  

15.7.7 Afschrijvingen   

2020 Begroting 2020 2019

Afschrijvingen € € €

De afschrijvingen hebben betrekking op:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 2.100.847 2.133.000 2.071.276 

Machines en installaties 990.599 911.000 982.593 

Andere vaste bedrijfsmiddelen  1.533.387 2.210.000     1.804.733 

Totaal 4.624.833 5.254.000 4.858.602  

15.7.8 Huisvestingslasten 

2020 Begroting 2020 2019

Huisvestingslasten € € €

De huisvestingslasten zijn als volgt samengesteld:

Huren 2.973.837           2.941.999 2.987.260

Schoonmaakkosten 1.149.359           1.063.999 1.009.634

Energie (gas, water en elektra) 1.023.834 853.001 823.961

Heffingen i.v.m. huisvesting 400.898 352.000 377.594

Beveiligingskosten 212.880 252.001 237.635

Onderhoudskosten 861.201 527.000 808.472

Overige huisvestingslasten 236.895 308.000 165.726

Totaal 6.858.904           6.298.000     6.410.282 

Als gevolg van noodzakelijke reparaties zijn de onderhoudskosten hoger uitgevallen dan begroot. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



Stichting Scalda, Terneuzen 143

15.7.9 Overige lasten  

2020 Begroting 2020 2019

Overige lasten € € €

De overige lasten bestaan uit de volgende kostensoorten:

Administratie en beheer (*1) 6.661.859     7.057.000  6.556.314     

Samenwerkingsverbanden 212.370        238.000     218.315        

Projecten 194.954        427.000     385.092        

Inventaris en apparatuur 358.226        553.000     298.841        

Leer- en hulpmiddelen 2.563.336     3.292.000  3.206.976     

Totaal 9.990.745 11.567.000 10.665.538

In samenhang met de overige baten, zijn ook de overige lasten lager ten opzichte van de begroting als 

gevolg van daling van de aanschaf en vervaardiging van leermiddelen.  

*1) Accountantshonoraria

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat

gebracht voor PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.:
2020 2019

€ €

Controle van de jaarrekening 80.707 78.749

Andere controlewerkzaamheden -       -      

Fiscale advisering -       -      

Andere niet-controlediensten -       -      

Totaal 80.707 78.749  

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd 

door accountantsorganisaties en onafhankelijk externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta 

(Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk 

waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van 

de jaarrekening over het boekjaar 2020, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het 

boekjaar zijn verricht. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke 

situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de 

jaarrekening.  
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15.7.10 Rentebaten 

2020 Begroting 2020 2019

Rentebaten € € €

Leningen uitstaande gelden         3.327        4.000 7.436 

Overige rentebaten         2.992        8.000 4.869 

Totaal         6.319      12.000            12.305 

15.7.11 Rentelasten 

2020 Begroting 2020 2019

Rentelasten € € €

Leningen opgenomen gelden 749.232 760.000 825.301 

Overige rentelasten 3 - - 

Totaal 749.235 760.000 825.301  

De afname op de rentebaten en de rentelasten ontstaat door de afname van de leningen uitgaande en 

opgenomen gelden. 

15.7.12 Resultaat deelnemingen   

2020 Begroting 2020 2019

Resultaat deelnemingen € € €

Resultaat deelneming Holding
Scalda Privaat B.V.

-5.767        25.000 133.135 

Resultaat deelneming DRTC B.V. -13.766          -  - 

Totaal -19.533        25.000 133.135  

Het resultaat van Holding Scalda Privaat B.V. wordt opgebouwd door het resultaat van de 

onderliggende dochtermaatschappijen. De resultaten van deze dochtermaatschappijen zijn positiever 

uitgevallen dan initieel begroot. Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening waren de resultaten 

van DRTC nog niet bekend. In 2020 hebben wij voor DRTC  het resultaat van 2019 verwerkt. 
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15.8 Vaststelling en goedkeuring van het Geïntegreerd 
Jaardocument 

Het CvB van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2020 opgemaakt en vastgesteld op 21 juni  

2021. 

De RvT van Scalda heeft het Geïntegreerd Jaardocument 2020 goedgekeurd in zijn vergadering van      

21 juni 2021. 

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

Terneuzen, 21 juni 2021 

Namens het CvB, 

De heer H.J. van Arenthals De heer M.C.F. Nelen 

Voorzitter Lid 

Namens de RvT, 

Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest, voorzitter De heer A.P. Vermeulen, vicevoorzitter 

De heer J. de Waard, lid   Mevrouw L.J.R. Hoogwerf, lid 

De heer H.J.S. Abbing, lid De heer K.J. Verbogt, lid 

Mevrouw A.M.T. Duininck-Raas, lid 
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16. Overige gegevens
16.1 Statutaire regeling inzake het resultaat 

In de statuten is niets bepaald omtrent de bestemming van het behaalde resultaat. Het CvB maakt 

een voorstel ter aanwending van het behaalde resultaat, dat ter goedkeuring aan de RvT wordt 

voorgelegd. 
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16.2  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Aan: het CvB en de RvT van Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs & 

volwasseneneducatie 

Verklaring over de in het Geïntegreerd Jaardocument opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs & 

volwasseneneducatie te Terneuzen gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

 geeft de in het Geïntegreerd Jaardocument opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Scalda Stichting voor middelbaar

beroepsonderwijs & volwasseneneducatie op 31 december 2020 en van het resultaat over

2020 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over

2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in

overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals

opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW

2020.

De jaarrekening bestaat uit: 

 de balans per 31 december 2020;

 de staat van baten en lasten over 2020; en

 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs & volwasseneneducatie, 

zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 

hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, 

bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet 

gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een 

normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen 

als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader 

vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

Verklaring over de in het Geïntegreerd Jaardocument opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het Geïntegreerd Jaardocument 

andere informatie, die bestaat uit: 

• voorwoord; 

• instellingsgegevens; 

•       bestuursverslag; 

• overige gegevens; 

• bijlage: Monitoring en verantwoording kwaliteitsagenda. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 

‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. 

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs, paragraaf ‘2.2.2 Bestuursverslag’ van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de 

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het CvB is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 

bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 

paragraaf 2.2.2 ‘Bestuursverslag” van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020. 
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Beschrijving van berantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het CvB en de RvT voor de jaarrekening 

Het CvB is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 

overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het CvB is ook verantwoordelijk voor 

het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 

bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 ‘Referentiekader’ van het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.  

In dit kader is het CvB tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het CvB 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 

fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het CvB afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 

haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet 

het CvB de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het CvB het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is.  

Het CvB moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

De RvT is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 

onze controleverklaring. 

 

Rotterdam, 21 juni 2021 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

 

Origineel getekend door A.P. Boonman MSc RA 
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Bijlage bij de controleverklaring 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020, ethische voorschriften en de 

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s

o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of

fraude,

o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties,

die van materieel belang zijn

het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het 

verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 

nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van

de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de

redelijkheid van schattingen door het CvB en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening

staan;

• het vaststellen dat de door het CvB gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar

is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen

en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling

haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid

van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de

controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige

gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar

continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin

opgenomen toelichtingen; en
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• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 

balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 

Wij communiceren met de RvT onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 

significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Bijlage: Monitoring en verantwoording kwaliteitsagenda 
Thema 1: De arbeidsmarkt van morgen: doorlopende leerlijnen naar meer hybride 
onderwijs 

Thema 1
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2020 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden 
m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 
reden(en) van het niet 
hebben gerealiseerd?

1.1  
Energietransitie en 
techniek-onderwijs

Hoewel er uiteraard wel 
een bedrijvennetwerk is 
rondom de sector 
techniek, is dat er nog 
niet specifiek gericht op 
energietransitie, laat staan 
een ‘ecosysteem’ dat 
actief dit thema binnen de 
techniek reguleert en 
verder ontwikkelt.

Actief ecosysteem van 
bedrijven en instellingen 
rondom de school t.a.v. 
het thema 
energietransitie.

Ja, er zijn inmiddels zes domeintafels 
(bouw/metaal/elektro&installatie/ICT/mobil
iteit/procestechniek), met een 
vertegenwoordiging vanuit het 
bedrijfsleven, die in verbinding staan met 
het onderwijs (dmv gastlessen, stages, 
excursies, opdrachten) onder leiding van 
de verbindingsofficier. Scalda is mede 
kartrekker van het platform Energy Port 
Zeeland, waarbij inmiddels meer dan 200 
organisaties betrokken zijn, waaronder de 
kernpartners gemeente Vlissingen, 
Scalda, Provincie Zeeland, Impuls 
Zeeland, Centre of Expertise Water & 
Energy, North Sea Port en Eneco. 
Daarnaast is door middel van het Centrum 
voor Innovatief Vakmanschap Wind op 
Zee en de aanpak van de 
multidisciplinaire projecten binnen het 
cluster een groot netwerk van bedrijven 
betrokken bij de onderwijsontwikkeling, 
uitvoering en evaluatie. Deze 
kwaliteitscyclus van activiteiten, de 
samenwerking met elkaar en de 
gezamenlijke externe contacten leiden 
weer tot nieuwe activiteiten, nieuwe 
innovaties en ontwikkelingen. Het netwerk 
is niet subsidieafhankelijk, afhankelijk van 
externe bekostiging, maar houdt door 
deze activiteiten zichzelf als het ware 'in 
leven'. We spreken dan van een 
'ecosysteem', waarin elementen elkaar 
nodig hebben en  versterken.

-
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

I.s.m. het bedrijfsleven 
uitvoeren van nieuwe 
onderdelen in 
onderwijsprogramma's en 
vervolgens evalueren en 
bijstellen.

Ja, i.s.m. het betrokken netwerk is het 
onderwijs rondom windtechniek, circulaire 
bouw en energietransitie vormgegeven. 
Bedrijven hebben input gegeven voor de 
opzet van het onderwijsprogramma 
(keuzedeel windtechniek, vormgeving van 
het windlab). Deze bedrijven zijn ook 
betrokken bij de evaluatie (bv. bij peer-
review van civ wind op zee, maar ook bij 
specifieke onderwijsmodulen), bijstelling 
van het programma en het beschikbaar 
stellen van stageplaatsen. Daarnaast zijn 
verschillende bedrijven opdrachtgever bij 
de multidisciplinaire projecten (keuzedeel 
lean&mean), waar studenten 
elektrotechniek/ 
werktuigbouwkunde/ict/bouw/infra/ 
logistiek/ motorvoertuigen met o.a. 
energietransitie vraagstukken aan de slag 
gaan. Dit wordt het komend schooljaar 
uitgebreid naar 3 MIT-brede keuzedelen 
circulaire economie, business 
development (ondernemerschap) en 
energietransitie (innovatie en technologie) 
i.s.m. Vlaamse onderwijspartners.

1.2  Hybridisering: 
CTT 

De vakmanschapsroute 
(VKR) is gestart in het 
vmbo en moet nu worden 
doorgezet. Het practoraat 
richt zich tot nu toe vooral 
op de vmbo-docenten. In 
dit nieuwe traject wordt de 
doorlopende lijn naar het 
mbo doorgezet.

Uitvoering doorstroom-
programma’s  

Het doorstroomprogramma vmbo-mbo 
wordt uitgevoerd. Leerlingen vanuit de 
VKR CTT kunnen doorstromen naar alle 
MIT-opleidingen op basis van een 
doorstroomverklaring.  Op basis van een 
verkenning met de verschillende vo-
scholen in Zeeuws Vlaanderen is er, in 
plaats van het ontwikkelen van een 
technologieroute, gekozen voor een 
algemene technieklijn op elke vo-school, 
die, in samenwerking met Scalda, wordt 
ontwikkeld vanuit het project Sterk 
Techniek Onderwijs Zeeland. 
Vanaf het schooljaar 20/21 volgen naast 
de vmbo-leerlingen van Mondia 
Scholengroep ook de 3e-jaars leerlingen 
van CSW de praktijklessen PIE in het 
Technum in Vlissingen. Dit zal volgend 
schooljaar uitgebreid worden naar de 4e-
jaars leerlingen van CSW. Daarnaast is er 
een uitgebreid samenwerkings- en 
onderwijsontwikkelplan opgesteld dat de 
komende jaren vanuit het (Sterk 
Techniekonderwijs Zeeland (STOZ)-project 
(verschillende werkgroepen) opgepakt 
gaat worden.   
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

Pilot mbo-hbo, practoraat 
op stoom

Het gaat hier om twee verschillende 
ambities gericht op het verbeteren van de 
aansluiting en doorstroming. De eerste 
betreft de doorstroming mbo-hbo. Het hbo 
(opleiding Procestechniek HZ University of 
Applied Sciences) maakt jaarlijks gebruik 
van de proeffabriek in het CTT. Er zijn 
daarnaast pilots mbo-hbo uitgevoerd met 
bv. ICT-studenten (en docenten) (project 
de vooruitlopers), 
elektrotechniekstudenten (gezamenlijke 
werkweek), samenwerking binnen het 
airtubproject (Wind op Zee) en 
ontwikkeling van de AD Energietransitie. 
Ieder pilot, zoals die hiervoor zijn 
genoemd, heeft tot doel de aansluiting te 
verbeteren en de doorstroming te 
vergemakkelijken en te vergroten.
De tweede ambitie betrof de doorstroming 
vmbo - mbo, met name in de techniek, 
binnen het CTT. Het practoraat heeft, kort 
gezegd, met tijdelijke, externe 
financiering, ontwerpgericht onderzoek 
gedaan om een zo goed mogelijk ontwerp 
voor het CTT te realiseren, met oog op de 
doorstroming naar Scalda. Het practoraat 
CTT is in 2019 en 2020 goed op stoom 
gekomen en heeft dit jaar zijn opdracht 
(bijdrage leveren aan hybride 
onderwijsontwikkeling en 
monitorontwikkeling) i.s.m. de docenten 
en management binnen de VKR goed 
vorm kunnen geven. 'Hybride' duidt hier op 
de samenwerking tussen vmbo, mbo, 
bedrijfsscholen en bedrijven binnen het 
CTT. 

Op dit moment wordt gewerkt aan de 
afronding van het practoraat d.m.v. een 
publicatie (verwachte verschijningsdatum 
mei 2021). Het ontwerp is gereed en kan 
nu verder gemonitord blijven worden  door 
de betreffende docent-onderzoekers.

Samenwerking met 
bedrijven geborgd

Door middel van een CTT-
verbindingsofficier is er een voortdurende 
verbinding van het bedrijfsleven met het 
onderwijs. Gastlessen, excursies, stages 
en opdrachten voor leerlingen en 
studenten worden hierdoor snel geregeld 
en tijdens CTT-netwerktafels 
(domeintafels genaamd), twee keer per 
jaar, wordt de samenwerking per domein 
telkens geëvalueerd en bijgesteld. De 
netwerktafel in juni 2020 is vanwege 
COVID-19 niet doorgegaan, maar de 
bijeenkomst in nov/dec 2020 is succesvol 
online gehouden.  
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

Totaal 4 innovatieve 
opdrachten uit de 
businessclub

Om overlapping te voorkomen is In het 
CTT-bestuur besloten geen aparte 
businessclub op te richten. In plaats 
hiervan is gekozen voor de opzet van 
branchegerichte domeintafels,  zoals 
hierboven genoemd, die minimaal twee 
keer per jaar gehouden worden. Er is 
voortdurend aandacht voor opdrachten 
vanuit het bedrijfsleven. Via de 
verbindingsofficier van het CTT worden zo 
goed als mogelijk “echte opdrachten” 
vanuit het bedrijfsleven aangeleverd. Deze 
opdrachten worden per domein tijdens de 
praktijklessen in het CTT van de VKR 
ingezet. In 2020 is een begin gemaakt 
met een cross-over-project in het CTT: het 
ontwerpen en inrichten van 
techniekhuisjes. Diverse VKR-domeinen 
binnen het CTT en een deel van het mbo-
ICT-domein hebben hier samengewerkt. 
Voor 2021 wordt er verder ingezet op het 
binnenhalen van “echte opdrachten”.

1.3  Hybridisering: 
Praktijkroute DVG

De praktijkroute horeca 
was begin 2019 nog niet 
gestart, economie alleen 
in het eerste leerjaar.

Start implementatie 
overig Zeeland

Walcheren; Horeca, is gerealiseerd. 
Praktijkroute Economie per 21/22 wordt 
voorbereid.
Zeeuws-Vlaanderen; Commerciële en 
Zakelijke Dienstverlening uitbreiding met 
een 2e leerjaar is gerealiseerd.
Start Horeca en Toerisme is gerealiseerd 
in West Zeeuws-Vlaanderen, vanaf 20/21 
in heel Zeeuws-Vlaanderen.
Schouwen-Duiveland; Horeca en Toerisme 
is gerealiseerd
Overige regio’s en crebo’s; 
voorbereidingen Zuid Beveland voor 
Horeca, Economie en Toerisme zijn 
gestart, nog gaande. Verwachting is dat 
de samenwerkings-overeenkomsten in 
februari ’21 getekend zullen worden.
Samenwerking cluster Groen om 
Praktijkroute Dierverzorgende op te 
starten in Zeeuws-Vlaanderen loopt.
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Zeeuws-Vlaanderen; Commerciële en 
Zakelijke Dienstverlening uitbreiding 
met een 2e leerjaar is gerealiseerd.

Verklaring 
afwijkingen

1.4  Hybridisering: 
Praktijkroute 
Entree

De praktijkroute Entree is 
nog niet gestart.

Walcheren en de 
Bevelanden voorbereid, 
uitgevoerd en geëvalueerd 
(20-25 studenten)

In 2020 zijn de trajecten Praktijkroute 
Entree (Participatielab) in samenwerking 
met de SW-bedrijven in Vlissingen en 
Zierikzee uitgevoerd. Dat heeft geleid tot 
de eerste diplomering van een aantal 
studenten in november/december. Dit 
ondanks de lockdown, die voor de SW-
bedrijven tot gevolg had dat de 
werkplaatsen een tijd gesloten waren.  De 
werkpakketten op het gebied van 
scholing, organisatie en ontwikkeling zijn 
uitgevoerd. Scholing o.a op het gebied van 
het toepassen van de methode ‘werkstap’ 
voor docenten, trajectbegeleiders van de 
SW-bedrijven en externen. De organisatie 
om het onderwijs goed te kunnen regelen 
staat: de projectgroep zorgt voor de juiste 
randvoorwaarden en de stuurgroep (met 
directies en bestuurders) komt volgens 
planning regelmatig bijeen om de kaders 
te controleren en de voortgang te 
bespreken. Bijzonder is te vermelden dat 
in augustus 2020 ook is gestart met een 
derde hybride traject in Zeeuws-
Vlaanderen. Met de gemeente Terneuzen 
en Dethon is een groep van 15 studenten 
gestart met de opleiding. Dat verloopt op 
bijzonder plezierige wijze. 
In totaal zijn ongeveer 35 studenten 
ingeschreven in de diverse trajecten. 
Daarmee is de doelstelling bereikt.
In 2020 zijn de trajecten Praktijkroute 
Entree (Participatielab) in samenwerking 
met de SW-bedrijven in Vlissingen en 
Zierikzee uitgevoerd. Dat heeft geleid tot 
de eerste diplomering van een aantal 
studenten in november/december. Dit 
ondanks de lockdown, die voor de SW-
bedrijven tot gevolg had dat de 
werkplaatsen een tijd gesloten waren.  

De werkpakketten op het gebied van 
scholing, organisatie en ontwikkeling zijn 
uitgevoerd. Scholing o.a op het gebied van 
het toepassen van de methode ‘werkstap’ 
voor docenten, trajectbegeleiders van de 
SW-bedrijven en externen. De organisatie 
om het onderwijs goed te kunnen regelen 
staat: de projectgroep zorgt voor de juiste 
randvoorwaarden en de stuurgroep (met 
directies en bestuurders) komt volgens 
planning regelmatig bijeen om de kaders 
te controleren en de voortgang te 
bespreken. Bijzonder is te vermelden dat 
in augustus 2020 ook is gestart met een 
derde hybride traject in Zeeuws-
Vlaanderen. Met de gemeente Terneuzen 
en Dethon is een groep van 15 studenten 
gestart met de opleiding. Dat verloopt op 
bijzonder plezierige wijze. In totaal zijn 
ongeveer 35 studenten ingeschreven in de 
diverse trajecten. Daarmee is de 
doelstelling bereikt.
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

1.5 Hybridisering: 
Praktijkroutes  
Zorg en Welzijn

De Zeeuwse praktijkroute 
ouderenzorg (ZPO) is 
alleen in het eerste jaar 
gestart, in de andere 
opleidingen is er nog geen 
praktijkroute.

Voorbereiding aansluiting 
ZPO op niveau 5 en 6; 
start op VP 4

Vanuit het project ZPO worden binnen 
een zestal ouderenzorg organisaties 
leergemeenschappen opgezet. Studenten 
van Zorg en Welzijn van zowel Scalda en 
HZ University of Applied Sciences (HZ), 
evenals andere studenten die een link 
hebben met de leergemeenschap worden 
hierbij betrokken, zoals studenten 
engineering. De intentie van de op te 
zetten leergemeenschappen is de 
aankomende professionals van diverse 
opleidingsniveaus samen met 
zorgprofessionals en cliënten en/of familie 
van de zorgorganisatie aan de hand van 
real-life cliëntenproblematiek te laten 
leren. Het gezamenlijke doel hierbij is 
interprofessioneel samenwerken 
bevorderen, samen kennis delen en 
ontwikkelen, hetgeen bijdraagt aan het 
individuele leerproces van elk betrokken 
individu en leidt tot een leven lang leren 
(Bielaczyc & Collins, 1999). Tevens kan 
door deze kennisdeling een kwalitatieve 
spin-off plaatsvinden binnen de 
zorgorganisatie waar de leergemeenschap 
is gesitueerd.

Evaluatie pilots Pilot niveau 4 afgerond en 
geïmplementeerd

Voorbereiding en start 
implementatie 
praktijkroutes overig 
Zeeland (75 – 100 
studenten)

Aantallen zijn behaald:  Momenteel 378 
studenten in de ZPO, verdeeld over VZ/MZ 
niveau 3 bol en bbl en mbo 
Verpleegkunde niveau 4 bol en bbl

1.6 Hybride 
leeromgevingen 
Sport

De hybride leeromgeving 
CIOS is er alleen in het 
eerste jaar Roosendaal, 
verder niet.

Vervolg eerste drie 
leeromgevingen  

Om een vervolg te geven aan de eerste 
drie hybride leeromgevingen zijn de 
projecten geëvalueerd en lessons learned 
geformuleerd voor de op te starten hybride 
leeromgevingen in schooljaar 2019 – 
2020. In de voorbereidingsfase voor 
verdere hybridisering van het onderwijs 
hebben de (voormalig) projectleiders de 
lessons learned gedeeld met en 
toegelicht aan de projectleiders van de 
vervolgprojecten.

Voorbereiding hybride 
leeromgeving Zeeuws-
Vlaanderen

Samen met de werkveldpartner Dethon in 
Zeeuws-Vlaanderen is een projectidee 
geformuleerd om door middel van 
hybridisering van onderwijs CIOS-
studenten en begeleidende docenten in te 
zetten bij een verrijkingsprogramma voor 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het fysiek fitter maken van de deelnemers 
zorgt voor meer doorgroeimogelijkheden 
op de arbeidsmarkt. 

Helaas heeft Dethon 
op het laatste 
moment afgezien van 
samenwerking 
vanwege 
ontoereikende 
capaciteit voor 
begeleiding van 
studenten op de 
werkplek.
Andere initiatieven in 
Zeeuws-Vlaanderen 
zijn nog niet in de 
fase dat kan worden 
overgegaan tot het 
inrichten van een 
volgende hybride 
onderwijsleer-
omgeving.
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Thema 1
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

Evaluatie pilot Goes De pilot in Goes is naar volle tevredenheid 
van de werkveldpartners afgerond. In 
september 2020 zijn de bereikte 
projectresultaten geëvalueerd en waren 
deze aanleiding een vervolg te geven door 
ook studenten van Zorg en Welzijn te 
betrekken. Door de verbreding is het doel 
een wijkleercentrum te operationaliseren 
dat de gemeente Goes ondersteunt bij de 
uitvoering van haar beleid binnen het 
sociale domein. Naast opleidingen van 
Scalda (CIOS, Zorg en Welzijn) worden 
studenten van Hogeschool Zeeland 
betrokken bij de effectiviteitsmetingen van 
programma’s/interventies. De resultaten 
op hoofdlijnen: 1. Duurzame relatie 
gemeente Goes/SMWO/Omnium is 
versterkt. 2. Het onderwijsconcept 
Hybride Leerongeving Goe is ontwikkeld. 
3. De onderwijsuitvoering van schooljaar 
2020-2021 is voorbereid. 4. Het 
projectenbureau nieuwe stijl is voorbereid 
en operationeel.

Andere initiatieven in 
Zeeuws-Vlaanderen 
zijn nog niet in de 
fase dat kan worden 
overgegaan tot het 
inrichten van een 
volgende hybride 
onderwijsleer- 
omgeving.

In augustus start hybride 
leeromgeving Zeeuws-
Vlaanderen (25 – 50 
studenten)

Samen met de werkveldpartner Dethon in 
Zeeuws-Vlaanderen is een projectidee 
geformuleerd om door middel van 
hybridisering van onderwijs CIOS-
studenten en begeleidende docenten in te 
zetten bij een verrijkingsprogramma voor 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het fysiek fitter maken van de deelnemers 
zorgt voor meer doorgroeimogelijkheden 
op de arbeidsmarkt.

Helaas heeft Dethon 
op het laatste 
moment afgezien van 
samenwerking 
vanwege 
ontoereikende 
capaciteit voor 
begeleiding van 
studenten op de 
werkplek.
Andere initiatieven in 
Zeeuws-Vlaanderen 
zijn nog niet in de 
fase dat kan worden 
overgegaan tot het 
inrichten van een 
volgende hybride 
onderwijsleer-
omgeving.

Borging hybridisering 
Goes e.o. (25 – 50 
studenten)

De hybride leeromgeving ‘Goes United’ is 
geïmplementeerd in het 
opleidingsprogramma. Momenteel zijn er 
15 – 20 studenten van de profielen Buurt, 
onderwijs & sport en Sport, bewegen en 
gezondheid actief. In schooljaar 2020-
2021 worden deze versterkt met circa 10 
– 15 studenten Zorg en Welzijn.  
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Thema 2: Kansengelijkheid: loopbaanoriëntatie en – begeleiding 

Thema 2
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 20209 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2020 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden 
m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 
reden(en) van het niet 
hebben gerealiseerd?

Thema 2:  Kansen-
gelijkheid: 
loopbaanoriën-
tatie en 
-begeleiding

Begin 2019 is de LOB-
scan nog niet uitgevoerd 
en het beleidsplan nog 
niet geschreven. De 
webapplicatie wordt nog 
niet in heel Scalda 
gebruikt en is voor mbo-
hbo nog niet ontwikkeld.

Vertaling beleidsplan naar 
de onderwijsteams 
Scalda

Is deels gerealiseerd, onderwijsteams zijn 
bezig met de implementatie.

De plotselinge en 
onverwachte overgang 
naar onderwijs op 
afstand had hierbij 
een hogere prioriteit. 
In het najaar van 2020 
kwam er meer ruimte 
en zijn ontwikkelingen 
weer (voorzichtig) 
opgepakt.

Vullen van de applicatie 
mbo met relevante 
opdrachten

Is een doorlopend proces, er staan al veel 
nieuwe opdrachten in de applicatie, wordt 
nog steeds verder uitgebreid.

Voorbereiding 
implementatie

Eén onderwijsteam heeft succesvol een 
pilot uitgevoerd. Docenten ervoeren hoe 
adequaat en makkelijk de LOB-website is 
in gebruik voor zowel studenten als 
docenten en LOB-begeleiders. Ook 
studenten vonden de tool aansprekend en 
makkelijk om te gebruiken en opdrachten 
en activiteiten leuk en nuttig, in het 
algemeen. Het is vooral de 'tool' zelf die in 
de pilot is 'getest'. Het is niet mogelijk om 
op grond hiervan (al) een directe link te 
leggen met een al dan niet betere keuze 
voor een vervolgstudie. Verdere 
implementatie van de applicatie binnen 
het mbo is gaande, cluster Zorg, Welzijn 
en Uiterlijke Verzorging is voorloper, bij 
andere clusters is stimulans nodig; is 
doorgeschoven naar 2021.

 Pilot applicatie mbo-hbo Afspraken met HZ zijn gemaakt dat er van 
studenten met Loopbaanblog geen 
aanvullende reflectie-opdrachten verwacht 
worden in het aanmeldproces.  
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Thema 3: De arbeidsmarkt van morgen: samenwerking in de Groene Delta 

Thema 3
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2020 gerealiseerd? 

Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden 
m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 
reden(en) van het niet 
hebben gerealiseerd?

3.1 Onderwijs Scalda heeft de 
opleidingen overgenomen 
zoals ze zijn, zonder 
doorontwikkeling, keuzes, 
cross-overs etc.

Onderzoek naar nieuwe 
programma’s mbo 
(keuzedelen, cross-overs) 

In juli is door het BMT een besluit 
genomen over de nieuw te starten 
opleidingen en is het opleidingsportfolio 
van Groen vastgesteld op basis van het 
onderzoek dat plaats gevonden heeft. De 
ontwikkeling voor de opleidingen 
Aquateelt en Procesoperator Food in 
september 2020 is gestart en de werving 
voor schooljaar 2021/2022 is gestart. De 
opleiding Aquacultuur wordt ontwikkeld in 
samenwerking met de HZ en de opleiding 
Procesoperator Food in samenwerking 
met het MIT-team Procesoperator. De 
opleiding Food en Future wordt een jaar 
later ontwikkeld en toegevoegd. 

Keuze in bestaande 
programma’s

Zie hierboven;  het BMT heeft het 
opleidingsportfolio van Groen in juli 
vastgesteld.

Keuze programma’s voor 
oktober

De nieuwe opleidingen Aquacultuur en 
Procesoperator Food zijn in ontwikkeling 
vanaf september 2020. Tevens is het 
uitstroomprofiel fruitteelt en glastuinbouw 
toegevoegd aan het opleidingsportfolio.

Voorbereiding LOB- 
programma 

LOB is opgenomen in het mbo-
programma van het Groen College. Er is 
samenwerking met het groen vmbo en er 
vinden LOB-activiteiten plaats. Richting 
hbo zijn er LOB-activiteiten in mbo ter 
bevordering van de doorlopende leerlijn. 
De doorstroming vanuit het Goese 
Lyceum, het vmbo waarmee intensief 
wordt samengewerkt, is sterk verbeterd. 
Leerlingen zijn al vertrouwd met de wijze 
van werken in het mbo en kunnen 
makkelijker schakelen naar het Groen 
College. De leeromgeving, inclusief de 
buitenruimte, heeft een 
aantrekkingskracht voor ze. Van mbo 
naar hbo is dat veel minder sterk: er 
stromen maar heel weinig studenten door 
naar de Hogeschool Zeeland, die geen 
'groene' hogeschool is en maar een 
enkele verwante opleiding heeft (Food & 
Gastronomy).  
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Thema 3
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

Start voorbereiding AD-
programma mbo-hbo 
(niveau 5)

Groen College is nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van AD Food & Gastronomy 
door de HZ. Deze samenwerking verloopt 
met name met het Groen College (teelt) 
goed. Met de horeca-opleidingen binnen 
Scalda moeten nog meer links worden 
gelegd. Scalda ontwikkelt nu opleidingen 
waar Food & Gastronomy van de HZ in 
het verlengde ligt. Het gezamenlijk werken 
aan de ontwikkeling van opleidingen werkt 
goed: je bent concreet samen aan het 
'bouwen' aan iets. Het in oprichting zijnde 
Delta Kenniscentrum geeft extra impuls, 
motivatie en 'gewicht' hieraan.

3.2 Hybridisering De huisvesting is zoals bij 
de overdracht.

Onderzoek naar 
mogelijkheden 
hybridisering per 
opleiding (afhankelijk van 
het gekozen portfolio) 

Onderzoek is gedaan en loopt nog door. 
Opleiding Paardensport en -houderij, 
hoveniers en plantenteelt vinden deels 
hybride plaats (buiten school, dicht bij de 
praktijk). De experimenten met 
praktijkleren in het vorige schooljaar zijn 
onderdeel geworden van de opleidingen en 
verder uitgebreid. Hybride leeromgevingen 
zijn er, afhankelijk van de opleiding, bij 
een of meerdere bedrijven dan wel 
praktijklocaties, waarbij studenten veelal 
in projecten kennismaken met de praktijk. 
Een belangrijke praktijklocatie, ook in 
verband met de afstemming met 
onderzoek, zal de komende jaren de 
proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat 
zijn. De hybride leeromgevingen blijven in 
ontwikkeling, doordat nieuwe 
samenwerkingen of initiatieven ontstaan 
en zich ontwikkelen. Studenten leren 
beter in de praktijk: ze zien de relatie 
tussen wat ze leren en wat ze er direct 
mee kunnen doen, toepassen ervan. 'Ze 
zien waar ze het voor doen'. Ze ervaren 
ook dat competenties beter beklijven. 
Docenten zien dat ook. Het is prettiger 
werken met gemotiveerde studenten die 
resultaten boeken. Verder motiveert de 
praktijkomgeving, waarin ook zij immers 
hun 'vak' zien, ook hen persoonlijk. 
Bedrijven kunnen via hybride werken en 
leren studenten aan zich binden. Ze 
kunnen hen vormen, opleiden zoals bij dat 
bedrijf past enzovoort. Het blijkt al met al 
een win-winsituatie.
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Thema 3
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

Waar mogelijk uitbreiding 
huidige hybride 
werkvormen en pilot(s)

Wanneer we steeds meer hybride 
werkvormen in ons repertoire hebben en 
goed beheersen, kunnen we ons hybride 
onderwijs adequaat doorontwikkelen en 
creëren we mogelijkheden en draagvlak 
om onze ambities wat dat betreft te halen. 
Het is dus randvoorwaardelijk voor de 
ambitie. In het afgelopen schooljaar, 
2019/2020, zijn de  huidige mbo-
opleidingen door het opzetten van hybride 
leeromgevingen en de rapportage van de 
kwartiermaker vernieuwd. Leren in de 
praktijk binnen de school of in de praktijk 
en de keten in de opleiding zijn 
uitgangspunten voor de vernieuwingen. De 
opleidingen hebben gedurende het jaar 
hiervoor experimenten uitgevoerd, 
bijvoorbeeld met “Circle of Special skills”, 
waarbij studenten 8 weken 1 dag per 
week kennismaken met de keten en het 
werken in het Green Team, waarin 
praktijkopdrachten uitgevoerd worden voor 
de gemeente Goes. 

Realisatie hybride 
leeromgeving Goes

De huisvesting is gereed voor hybride 
groen onderwijs. Het hybride onderwijs 
wordt verzorgd door de praktijk in de 
school te brengen en de school in de 
praktijk. Voor het “praktijk in de school 
deel” in het mbo zijn simulatoren voor 
verschillende opleidingen aangeschaft en 
is er tijdens de examenperiode 
proefgedraaid met een pop-up 
bloemenwinkel. Door het praktijkleren 
door de school in de praktijk te brengen 
wordt er gewerkt met praktijkopdrachten 
van bedrijven die in groepjes in de praktijk 
uitgevoerd worden en er worden 
praktijklessen onder leiding van een 
bedrijfsopleider of docent verzorgd in de 
praktijk. Hier gelden feitelijk dezelfde 
effecten als bij de andere hybride 
leeromgevingen zijn gegeven: studenten 
leren levensecht, ervaren dat ze 'zinvol' 
werken en leren, docenten werken met 
gemotiveerde studenten en hebben 
contact met het vak waar ze in opleiden, 
bedrijven binden studenten, vormen ze en 
kunnen input geven aan de opleiding, wat 
de kwaliteit van hun latere werknemers 
verhoogt.  
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Thema 3
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

3.3. Onderzoek Er is nog geen verkenning 
uitgevoerd en er is nog 
geen ontwikkelagenda.

Afstemming Diverse afstemmingen met partners in 
samenwerking met HZ hebben 
plaatsgevonden. Vanuit Scalda Groen 
College is er een nauwe betrokkenheid bij 
en deelname in het living lab Schouwen 
Duiveland en projecten op de 
proefboerderij de Rusthoeve. In het living 
lab wordt praktijkgericht (veld)onderzoek 
gedaan naar verzilting (van 
landbouwgrond) en mogelijkheden van 
zilte teelt. Op de proefboerderij wordt 
geëxperimenteerd met precisielandbouw, 
werken met drones, duurzame landbouw 
etcetera.

Uitwerking 
Onderzoeksagenda

Met het oog op het overdragen van het 
project Samenwerking in de Groene Delta 
naar het Delta Kennis Centrum wordt een 
voorstel uitgewerkt voor een 
onderzoeksagenda waarin de lectoraten 
van het hbo en de nog te ontwikkelen 
practoraten van het mbo worden 
meegenomen. Voorbereidingen hiervoor 
vinden plaats in 2021.  
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Thema 4: Jongeren in een kwetsbare positie: Onderwijs op Maat 

Thema 4
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

Zijn de onderwerpen/ is de doelstelling voor 2020 gerealiseerd? 
Zo ja, zijn er bijzonderheden te melden 
m.b.t. de uitvoering?

Zo nee; wat is/zijn de 
reden(en) van het niet 
hebben gerealiseerd?

4.1 Coachklas 
anderstaligen

Niet gestart 50 leerlingen totaal, 
evaluatie, bijstelling, 
borging

Doelstelling is behaald. 65 leerlingen 
totaal deelgenomen (2019: 39 en 2020: 
26)

4.2 Pre mbo Niet gestart 100 – 150 leerlingen 
totaal

Vanuit de deelnemende vo-scholen 
hebben er in het schooljaar 2019/2020 58 
leerlingen deelgenomen aan het 
doorstroomtraject, waarvan er 31 zijn 
doorgestroomd naar een niveau 2-
opleiding. Dat is 53%.  In het schooljaar 
2020/2021 zijn er 22 leerlingen gestart en 
deze hebben het traject nog niet afgerond. 
Dat in het huidige schooljaar minder 
leerlingen zijn ingeschreven in het Pre 
mbo hangt samen met de nieuwe 
werkwijze, die hiernaast is toegelicht.  In 
absolute aantallen is de doelstelling 
behaald; de doorstroomcijfers naar niveau 
2 blijven echter achter bij de doelstelling. 

In 2020 zijn er nieuwe 
samenwerkings-
afspraken gemaakt 
met de vo-scholen, 
waarbij een duidelijk 
onderscheid wordt 
gemaakt tussen de 
onderwijsfase en de 
examineringsfase. 
Tijdens de 
onderwijsfase 
verblijven de 
leerlingen op de vo-
school en ontvangen 
ze onderwijs van hun 
eigen docenten. 
Na een halfjaar gaan 
ze over naar Scalda 
en ronden ze hun 
kwalificerende stage 
en de examinering af. 
In het eerste deel 
hebben de mbo-
docenten een 
ondersteunende rol; 
in het tweede deel (op 
het mbo) hebben de 
vo-docenten een 
ondersteunende rol. 
Op deze manier 
ontstaat een 
geleidelijke overgang 
van vo naar mbo.
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Thema 4
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD
Verklaring 
afwijkingen

4.3 Afstemming 
vso/pro

Niet gestart 80 leerlingen totaal, 
evaluatie, bijstelling, 
borging 

In het schooljaar 2019/2020 waren er 79 
leerlingen ingeschreven in het vso/pro 
traject. Daarvan zijn er 28 doorgestroomd 
naar een niveau 2 opleiding.
In het schooljaar 2020/2021  zijn er 86 
leerlingen ingeschreven. Daarmee wordt 
voldaan aan de doelstelling van 40 
leerlingen per jaar. De doorstroom naar 
niveau 2 blijft achter bij de doelstelling; 
voor een deel komt dit omdat een aantal 
van de 79 leerlingen in 2019/2020 
gedurende twee jaar dit traject volgt, 
zodat zij ook nog niet kunnen 
doorstromen naar niveau 2. De 
doelstelling zoals die is geformuleerd zou 
daarom wat specifieker moeten zijn. 
Bijvoorbeeld: tenminste 90% van de 
gediplomeerde studenten gaat door naar 
niveau 2.

In 2020 is een aantal 
overleggen gevoerd 
met de directies van 
de vso/pro-scholen 
(als onderdeel van de 
Zeeuwse Stichting 
Maatwerk) om tot een 
vernieuwing van dit 
traject te komen. De 
opzet zou daarin 
vergelijkbaar moeten 
worden met de 
nieuwe voorstellen 
voor het Pre mbo: een 
meer geleidelijke 
overgang van pro naar 
mbo, waarbij een 
afnemende rol van het 
pro en een 
toenemende rol van 
het mbo zichtbaar is. 
De gesprekken 
daarover verlopen 
voorspoedig, 
waardoor in 2021-
2022 gestart kan 
worden met een 
samenwerking die 
vergelijkbaar is met 
die in het Pre mbo. 
Ook hier zal er een 
wederzijdse 
betrokkenheid zijn 
van docenten en een 
doorlopend 
programma.  
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Thema 4
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Wel zijn we in de praktijk een aantal 
knelpunten tegengekomen: 

Verklaring 
afwijkingen

4.4 Maatoplossing 
switchers

Niet gestart 140 – 200 totaal In 2020 zijn er 1032 switchers 
geregistreerd die van opleiding zijn 
veranderd binnen Scalda. Voor een deel is 
dat tussentijds en voor een deel aan het 
eind van het schooljaar. Niet al die 
switchers zijn echter begeleid binnen de 
maatregelen die in onze ambitie stonden 
genoemd. Niettemin is qua aantallen de 
doelstelling behaald. 
Wel zijn we in de praktijk een aantal 
knelpunten tegengekomen: 
- ondanks de afspraken daarover is het 
soms toch lastig om gedurende het 
schooljaar in te stromen in een nieuwe 
opleiding. Dat kan o.a. te maken hebben 
met de capaciteit van de opleiding 
(nummeris fixus opleidingen) of externe 
factoren (zoals opleidingen bij Defensie);
- het blijkt ook lastig voor opleidingen om 
een alternatief aanbod te doen aan 
studenten, waardoor ze zich op hun 
nieuwe opleiding kunnen oriënteren. Niet 
alleen een aantal AVO-lessen volgen, 
maar ook een oriëntatie-stage. Niet in alle 
bedrijven zijn studenten daarvoor welkom;
- soms willen studenten zelf niet een 
alternatief programma volgen, maar eerst 
een halfjaar werken en dan instromen;
- er zijn ook opleidingen die nog niet goed 
ingesteld zijn op de tussentijdse instroom 
van studenten; daar moet nog meer 
aandacht aan worden besteed.
De directeuren overleggen tijdens ieder 
overleg van de Stuurgroep Onderwijs op 
Maat over studenten bij wie knelpunten 
zijn en zorgen voor een snelle 
maatwerkoplossing. Waar nodig worden 
studenten begeleid naar een relevante 
andere, kansrijke opleiding, al dan niet 
tijdelijk.  
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Thema 4
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Wel zijn we in de praktijk een aantal 
knelpunten tegengekomen: 

Verklaring 
afwijkingen

4.5 Begeleiding 
overgangsfase

Niet gestart Verhuizing niveau 1 naar 
nieuwe locatie(s), 
implementatie (nieuwe) 
samenwerkings- en evt. 
organisatievorm niveau 1 
gerelateerd aan niveau 2

De verhuizing van de opleiding Entree 
(niveau 1) naar het gebouw Locatie 
Podium is uitgesteld tot zomer 2022. 
Daarmee is deze doelstelling niet 
gerealiseerd. Wel wordt intensief gewerkt 
aan de samenwerking tussen niveau 1 en 
2. Er is een ambitieus programma 
opgesteld, met projectleiders, docenten 
en externe ondersteuning. Er is een 
overzicht gemaakt van onderwijskundige 
uitgangspunten, die basis zijn voor de 
uitwerking van het programma. Een eerste 
pilot is gestart per 1 februari 2021. Deze 
pilot vindt plaats in Vlissingen binnen de 
sector Techniek. De tweede start in 
Middelburg binnen de sector 
Dienstverlening in augustus 2021. We 
willen de aansluiting, de doorlopende 
leerlijn maar ook de begeleidingslijn 
tussen niveau 1 en 2 verbeteren. 
Studenten moeten zo min mogelijk een 
'breuk' ervaren tussen de niveaus. Het 
pedagogisch klimaat moet op elkaar 
worden afgestemd. De expertise op het 
gebied van pedagogiek en begeleiding die 
binnen Entree aanwezig is, dient binnen 
de niveau 2-teams te leiden tot 
verbeteringen op dat gebied. Tegelijk dient 
de vakinhoudelijke voorbereiding en 
oriëntatie binnen Entree door de 
vakdocenten van niveau 2 te worden 
versterkt. We willen zo nog meer bij 
iedere student 'eruit halen wat erin zit', 
primair voor de studenten zelf, secundair 
ook om te voldoen aan de vraag op de 
arbeidsmarkt naar meer, beter opgeleide 
werknemers.

De verhuizing van de 
opleiding Entree 
(niveau 1) naar het 
gebouw Locatie 
Podium is uitgesteld 
tot zomer 2022. 

Walcheren 200 – 
Oosterschelde 150 – 
Zeeuws-Vlaanderen 100 
studenten totaal

De doelstelling voor het aantal studenten 
is niet behaald. Dit komt vanwege een 
flinke daling van het aantal studenten in 
de Entree-opleiding: van 240 naar 175. 
De werkzaamheden zijn wél uitgevoerd: 
coaches zijn gefaciliteerd voor de 
begeleiding; uitbreiding van de Interne 
Begeleiding is gerealiseerd en ook de 
contacten met de toeleverende scholen 
zijn verbeterd door de aanstelling van een 
coördinator voor alle scholen.

Dit komt vanwege een 
flinke daling van het 
aantal studenten in 
de Entree-opleiding: 
van 240 naar 175. 
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Thema 4
Beschrijving nulsituatie 
conform KA

Beschrijving ambitie 
voor 2020 conform KA

Wel zijn we in de praktijk een aantal 
knelpunten tegengekomen: 

Verklaring 
afwijkingen

Het gaat in alle jaren om 
een pakket van 
maatregelen dat tot doel 
heeft de uitval in niveau 2 
te beperken. Scalda 
ervaart het effect van de 
invoering van de 
wetgeving rondom 
‘passend onderwijs’ in 
2014 in het vmbo in het 
cohort 2018 in het mbo. 
Uitgaande van de 
verantwoordelijkheid die 
Scalda voelt voor de 
regio, wil zij in de jaren 
2019 tot en met 2022 het 
percentage vsv gelijk 
houden.

Er is sprake van een breed pakket 
ingezette middelen in het jaar 2020: 
uitbreiding van het aantal Intern 
Begeleiders in dienst van Scalda; evenals 
vorig jaar inzet van externe deskundigen; 
specifieke ondersteuning door enkele 
‘specialisten’ op het terrein van 
multiproblematiek. Wat dit betreft is deze 
doelstelling gerealiseerd.
Bij de evaluatie van de zogenaamde 
‘zorgtakenbox BOL2’ is onderzocht op 
welke manieren binnen de 
onderwijsclusters deze budgetten zijn 
besteed. 
Met ingang van 2021 worden nieuwe VSV-
projecten ingezet, die meer dan voorheen 
gericht zijn op specifieke uitvalfactoren: 
arbeidstoeleiding voor studenten niveau 1 
en 2; ondersteuning van (vak)taal voor 
statushouders binnen het 
beroepsonderwijs; verbetering aansluiting 
vanuit pro/vso/vo. Allemaal gericht op 
verlaging van de VSV-cijfers.  
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1.1  Energie-
transitie en 
techniek- 
onderwijs

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

1.2  
Hybridisering: 
CTT 

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

1.3  
Hybridisering: 
Praktijkroute 
DVG

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven
Thema 1:  
De arbeids- 
markt van 
morgen: 
door-
lopende 
leerlijnen 
naar meer 
hybride 
onderwijs

Docenten zijn vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen die het onderwijs 
ontwikkelen en de inrichting van de praktijkruimtes realiseren. Zij zijn betrokken bij de 
uitvoering, evaluatie en bijstelling van het onderwijsprogramma. In jaartaken zijn 
ontwikkeltaken, projecturen, professionalisering en lestaken geborgd. Studenten zijn 
(actief) betrokken bij de uitvoering en evaluatie van de nieuwe onderwijsprogramma’s. 

Het netwerk van bedrijven komt regelmatig bijeen om nieuwe ontwikkelingen te bespreken 
inclusief de vertaalslag naar het onderwijs. Er zijn rondom het thema energietransitie nu 
drie netwerken: CIV Wind op Zee (hierin hebben partners hun bijdrage vastgelegd d.m.v. 
een cofinanciering), Energy Port Zeeland, Netwerk van opdrachtgevers multidisciplinaire 
opdrachten. Jaarlijks worden een planning en agenda gemaakt en uitgevoerd.                    
Het bedrijfsleven wordt actief  betrokken bij de onderwijsontwikkeling en evaluatie, biedt 
stageplaatsen en excursiemogelijkheden en is opdrachtgever voor studenten bij 
verschillende projecten.

Docenten zijn vertegenwoordigd in verschillende werkgroepen die het onderwijs 
ontwikkelen. Zij zijn betrokken bij de uitvoering, evaluatie en bijstelling van het 
onderwijsprogramma. In jaartaken zijn ontwikkeltaken/projecturen, professionalisering en 
lestaken geborgd. Studenten en leerlingen zijn (actief) betrokken bij de uitvoering en 
evaluatie van de nieuwe onderwijsprogramma’s. 

Het CTT netwerk van bedrijven (netwerktafels) komt twee keer per jaar bijeen om de 
samenwerking met het onderwijs te evalueren en bij te stellen. Het netwerk heeft zijn 
bijdrage vastgelegd d.m.v. een inkind-cofinanciering. De CTT-verbindingsofficier zorgt voor 
een voortdurende verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zij heeft hiervoor 2 dagen 
per week.                                                                                                                     
Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de onderwijsontwikkeling en evaluatie, biedt 
gastlessen, stageplaatsen en excursiemogelijkheden en is opdrachtgever voor 
studenten/leerlingen.

Studenten en docenten worden op verschillende wijzen betrokken bij de ontwikkelingen 
van de praktijkroutes in zijn geheel en hun eigen ontwikkeling in het bijzonder. Elke regio 
heeft een regisseur die contactpersoon is voor zowel studenten als bedrijven. Er zijn 
wekelijks driehoeksgesprekken met student, praktijkopleider en coach van Scalda. Twee 
keer per jaar panelgesprekken van studenten met teamleider en directeur. Iedere 
onderwijsperiode wordt er een enquête uitgezet onder studenten.
Praktijkopleiders worden 2 keer per jaar in een  enquête gevraagd om de praktijkroute te 
beoordelen. 
Elke 3 maanden verschijnt er een nieuwsbrief die wordt verzonden aan bedrijven en 
studenten.
Vier keer per jaar wordt er in elke regio een stuurgroepoverleg georganiseerd waarin de 
directieleden en/of HR-functionarissen of eigenaren van de bedrijven deelnemen. Grote 
betrokkenheid van zowel studenten als docenten blijkt uit:
- Medewerkerstevredenheidsonderzoek
- Studentenenquêtes
- Panelgesprekken
- Rapportage 4-jaarlijks inspectieonderzoek

Elke regio heeft een regisseur die contactpersoon is voor zowel studenten als bedrijven. Er 
zijn wekelijks driehoeksgesprekken met student, praktijkopleider en coach van Scalda. 
Twee keer per jaar panelgesprekken van studenten met teamleider en directeur. Iedere 
onderwijsperiode wordt er een enquête uitgezet onder studenten.
Praktijkopleiders worden 2 keer per jaar in een enquête gevraagd om de praktijkroute te 
beoordelen. 
Elke 3 maanden verschijnt er een nieuwsbrief die wordt verzonden aan bedrijven en 
studenten.
Vier keer per jaar wordt er in elke regio een stuurgroepoverleg georganiseerd waarin de 
directieleden en/of HR-functionarissen of eigenaren van de bedrijven deelnemen. 
Bedrijfsleven wordt actief geïnformeerd en door de wekelijkse directe contacten voelen 
bedrijven en de bedrijfsopleiders zich nauwer betrokken bij de opleiding. Korte lijnen 
zorgen voor goede communicatie. Het feit dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt 
afgesloten zorgt voor bewustwording van verplichtingen en meer verbondenheid.
Op het moment dat een bedrijf geen student ‘in huis’ heeft, merken we dat de 
betrokkenheid afneemt.
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1.4  
Hybridisering: 
Praktijkroute 
Entree

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

1.5 
Hybridisering: 
Praktijkroutes  
Zorg en Welzijn

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

1.6 Hybride 
leeromgevingen 
Sport

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

2.1 LOB Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

Op alle echelons is er sprake van overleg. Hierbij is een vertegenwoordiging vanuit de 
praktijk aanwezig.                                                                                                         
Door de intensieve participatie in de ZPO is de communicatie over en weer direct en ter 
zake doende. De Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO) gaat op in het nieuwe traject 
Zorgprofessional (ZP).  De ontwikkeling van dit traject vindt in zeer nauwe samenwerking 
met het werkveld plaats. Er is sprake van een grote mate van betrokkenheid. De 
stuurgroep ZPO gaat op/over in de stuurgroep Deltaplan Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn 
Zeeland.

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven
De studenten komen voor een wekelijkse lesdag bij elkaar; ze hebben les van een beperkt 
aantal docenten, die ook de begeleiding verzorgen. In het eerste jaar wordt regelmatig 
geëvalueerd en waar nodig worden zaken aangepast.

De trajectbegeleiders hebben intensief contact met de leerbedrijven; ook op het gebied van 
deskundigheidsbevordering wordt samengewerkt, zoals trainingen met de methode 
werkstap. Trajectbegeleiders bezoeken regelmatig de werkplek en spreken met de student 
en de praktijkbegeleider.

• Via panelgesprekken
• Teamvergaderingen
• PIP-overleggen
• Ontwikkel-verleggen
Studenten participeren in panelgesprekken en vanuit die gesprekken worden de 
aandachtspunten die studenten aandragen besproken en van feedback voorzien.

Docenten zijn in korte tijd geschoold op het adequaat inrichten van een blended 
onderwijsleeromgeving. Expliciete aandacht is daarbij besteed aan docentgedrag en het 
ontwerpen van een aangepast programma dat sociale verbondenheid stimuleert. In 
evaluaties met behulp van diverse kwaliteitsinstrumenten geven studenten en docenten 
aan dat met name de persoonlijke begeleiding meer accent heeft gekregen. Zij waarderen 
het overwegend positief bij de inrichting van het blended onderwijs.
Tijdens intervisiebijeenkomsten en kennisdelingssessies hebben docenten ervaringen, tips 
en trucs uitgewisseld.
Voor studenten zijn extracurriculaire activiteiten, zoals een jaarafsluiting, in 
klassenverband online georganiseerd.

De voorbereiding van een hybride onderwijsleeromgeving in Zeeuws-Vlaanderen heeft 
vertraging opgelopen door gedeeltelijke of gehele sluiting van organisaties van kandidaat-
werkveldpartners in de branche sport en bewegen. Verder is het tijdens de coronacrisis 
vaak niet mogelijk geweest de gewenste frequentie van overleg te handhaven met de 
werkveldpartners. Met uitzondering van de zorg- en welzijnssector, zoals TanteLouise in 
Bergen op Zoom. Met deze partner was gedurende de coronaperiode intensief (fysiek) 
overleg mogelijk. De sport- en beweegsector staat veelal in overlevingsstand en legt 
noodgedwongen zijn prioriteit bij het voortbestaan. Wel is online of telefonisch contact 
onderhouden, terwijl in veel gevallen de werkveldpartner in de coronaperiode geen werkplek 
kan bieden.

Thema 2:  
Kansen 
gelijkheid: 
loopbaan- 
oriëntatie 
en begelei-
ding

Onderwijsteams worden actief bevraagd op de ontwikkeling van LOB in het team en er 
wordt ondersteuning op maat aangeboden. De aangeboden LOB-activiteiten worden 
middels de reguliere kwaliteitscyclus geëvalueerd met de studenten. Bij het 
onderwijscluster Zorg, Welzijn en Uiterlijke Verzorging wordt de LOB-website inmiddels 
door de meeste studenten gebruikt. Overige clusters moeten daar nog stappen in zetten. 
De voorsprong van vooral Zorg en Welzijn is te verklaren vanuit een relatief klein aantal 
grote werkgevers die uitstekend georganiseerd zijn. De verplichte verantwoording van LOB 
in het examenplan is gerealiseerd. 

Bedrijven leveren op actieve wijze een bijdrage aan de LOB-activiteiten; is nog niet 
geborgd. Enerzijds wordt het bedrijfsleven gevraagd om LOB-activiteiten te verzorgen, 
anderzijds ziet het bedrijfsleven dat studenten met LOB-activiteiten naar het bedrijf komen. 
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3.1 Onderwijs Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

3.2 
Hybridisering

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

3.3. Onderzoek Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven

De betrokkenheid van docenten is geregeld via de kartrekkers van de vakgroepen en door 
middel van studiemiddagen met alle docenten. De betrokkenheid van de studenten is 
geregeld via onze studentencommissie, studenten lunchgesprekken en tijdens slb-
gesprekken. 
Studenten merken dat er meer (praktijk)onderwijs op andere locaties (zoals 
praktijklocaties bij bedrijven) plaatsvindt. Er is meer aandacht voor de verschillende 
facetten in de keten van de opleiding. Dit is in opleidingen vormgegeven in de circle of 
special skills, waarbij studenten kennismaken met verschillende werkzaamheden en 
specialiteiten in de keten. 
Docenten verzorgen vaker onderwijs op praktijklocaties bij bedrijven, hebben vaker contact 
met bedrijven over projecten of programma’s zoals de circle of special skills en zij 
betrekken het bedrijfsleven meer bij het (praktijk)onderwijs.

De betrokkenheid van het bedrijfsleven is geregeld en geborgd via 
partner/klankbordgroepen zoals ZLTO en Food Delta Zeeland. Door corona is het lastig om 
fysieke bijeenkomsten met bedrijven te organiseren. Een eerste online bijeenkomst heeft 
plaats gevonden met een paar bedrijven in de klankbordgroep Aquacultuur.                        
Vanuit de vakgroepen en de nieuwe opleidingen die in ontwikkeling zijn, is er regelmatig 
contact met het bedrijfsleven. Bedrijven worden op de hoogte gehouden van de nieuwe 
ontwikkelingen bij de vakgroepen en betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe 
opleidingen. Dit kan ook zijn via brancheorganisaties of samenwerkingsverbanden. 
Bedrijven en andere relaties ontvangen vanuit het project Samenwerking in de Groene 
Delta 2 keer per jaar een nieuwsbrief.

Thema 3:  
De arbeids- 
markt van 
morgen: 
samen- 
werking in 
de Groene 
Delta

De betrokkenheid van docenten is geregeld via de kartrekkers van de vakgroepen en door 
middel van studiemiddagen met alle docenten. De betrokkenheid van de studenten is 
geregeld via onze studentencommissie, studenten lunchgesprekken en tijdens 
studieloopbaan(slb) gesprekken. 
Studenten merken dat er meer (praktijk)onderwijs op andere locaties (zoals 
praktijklocaties bij bedrijven) plaatsvindt. Er is meer aandacht voor de verschillende 
facetten in de keten van de opleiding. Dit is in opleidingen vormgegeven in de circle of 
special skills, waarbij studenten kennismaken met verschillende werkzaamheden en 
specialiteiten in de keten. 
Docenten verzorgen vaker onderwijs op praktijklocaties bij bedrijven, hebben vaker contact 
met bedrijven over projecten of programma’s zoals de circle of special skills en zij 
betrekken het bedrijfsleven meer bij het (praktijk)onderwijs.

De betrokkenheid van het bedrijfsleven is geregeld en geborgd via 
partner/klankbordgroepen of overleggen met stagebedrijven. Door corona is het lastig om 
fysieke bijeenkomsten met bedrijven te organiseren. Een eerste online bijeenkomst heeft 
plaats gevonden met een paar bedrijven in de klankbordgroep Aquacultuur.                        
Vanuit de vakgroepen en de nieuwe opleidingen die in ontwikkeling zijn, is er regelmatig 
contact met het bedrijfsleven. Bedrijven worden op de hoogte gehouden van de nieuwe 
ontwikkelingen bij de vakgroepen en betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe 
opleidingen. Dit kan ook zijn via brancheorganisaties of samenwerkingsverbanden. 
Bedrijven en andere relaties ontvangen vanuit het project Samenwerking in de Groene 
Delta 2 keer per jaar een nieuwsbrief.

De betrokkenheid van docenten is geregeld via de kartrekkers van de vakgroepen en door 
middel van studiemiddagen met alle docenten. De betrokkenheid van de studenten is 
geregeld via onze studentencommissie, studenten lunchgesprekken en tijdens 
studieloopbaangesprekken. 
Studenten merken dat er meer (praktijk)onderwijs op andere locaties (zoals 
praktijklocaties bij bedrijven) plaatsvindt. Er is meer aandacht voor de verschillende 
facetten in de keten van de opleiding. Dit is in opleidingen vormgegeven in de circle of 
special skills, waarbij studenten kennismaken met verschillende werkzaamheden en 
specialiteiten in de keten. 
Docenten verzorgen vaker onderwijs op praktijklocaties bij bedrijven, hebben vaker contact 
met bedrijven over projecten of programma’s zoals de circle of special skills en zij 
betrekken het bedrijfsleven meer bij het (praktijk)onderwijs.

De betrokkenheid van het bedrijfsleven is geregeld en geborgd via 
partner/klankbordgroepen of overleggen met stagebedrijven. Door corona is het lastig om 
fysieke bijeenkomsten met bedrijven te organiseren. Een eerste online bijeenkomst heeft 
plaats gevonden met een paar bedrijven in de klankbordgroep Aquacultuur.                        
Vanuit de vakgroepen en de nieuwe opleidingen die in ontwikkeling zijn is er regelmatig 
contact met het bedrijfsleven. Bedrijven worden op de hoogte gehouden van de nieuwe 
ontwikkelingen bij de vakgroepen en betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe 
opleidingen. Dit kan ook zijn via brancheorganisaties of samenwerkingsverbanden. 
Bedrijven en andere relaties ontvangen vanuit het project Samenwerking in de Groene 
Delta 2 keer per jaar een nieuwsbrief.
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4.1 Coachklas 
anderstaligen

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 
Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

4.2 Pre mbo Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

4.3 Afstemming 
vso/pro

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

4.4 Maatoplos-
sing switchers

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid 
van het 
bedrijfsleven

4.5 Begeleiding 
overgangs-fase

Betrokkenheid 
van studenten en 
docenten 

Betrokkenheid docenten, studenten en bedrijfsleven

In de nieuwe visie op ondersteuning (en dus ook bestrijding van de VSV) is nadrukkelijk 
een rol weggelegd voor de samenwerking van de docenten en IB'ers. Deze laatste zijn 
hiervoor ook al getraind door CPS. 
Studenten worden als vanzelf betrokken bij de verschillende vormen van ondersteuning en 
coaching.
Docenten ervaren de toenemende aanwezigheid van IB'ers binnen de afdeling en in de 
klas. Begeleiding en ondersteuning wordt een zaak van gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Daarop wordt sterk gestuurd. 
Studenten zien met name de rol van de IB'er dichterbij komen. Was dit voorheen een 
activiteit die zich buiten de klas in een spreekkamer afspeelde, nu wordt de ondersteuning 
steeds meer binnen het onderwijs verzorgd. Bij de verlengde intake-gesprekken zit altijd 
een IB'er die de warme overdracht doet. Dat wordt erg gewaardeerd door de 
docenten/mentoren. De IB'er heeft op de school van herkomst nadere informatie gekregen 
over een student. Deze informatie is van belang voor de juiste vorm van ondersteuning.

Thema 4:  
Jongeren in 
een kwets-
bare 
positie: 
onderwijs 
op maat

De studenten komen volgens het dagelijkse rooster bij elkaar; ze hebben les van een 
beperkt aantal docenten, die ook de begeleiding verzorgen. Er wordt wekelijks geëvalueerd 
en waar nodig zaken aangepast.
De coaches hebben intensief contact met de leerbedrijven; tweewekelijks is er contact op 
afstand of bezoek. Coaches bezoeken regelmatig de werkplek en spreken met de student 
en de bedrijfsbegeleider.

Leerlingen in het vo worden intensief betrokken in dit project: hetzij door docenten van hun 
eigen school op de eigen locatie, hetzij door docenten Entree op de locatie van Scalda. Zij 
volgen immers allemaal het Entree-programma, maar dan als examendeelnemer. 
Docenten van Entree zijn speciaal aangesteld om deze trajecten te coördineren en zij 
verzorgen tevens de contacten tussen de Entree-opleiding en de docenten in de vo-
scholen. Leerlingen volgen het onderwijs op hun eigen vo-locatie of gedeeltelijk binnen 
Scalda locaties. Zij examineren bij Scalda en ontvangen hun diploma van Scalda. De 
leerlingen van het prembo krijgen een maatwerkprogramma aangeboden wat past bij hun 
ontwikkeling. De basis van dit maatwerkprogramma is het eerst halfjaar van de 
entreeopleiding aangevuld met profiellessen en stage. De evaluatie met de studenten en 
hun ouders, maakt een belangrijk onderdeel uit de deze leerroute.

De leerlingen lopen stage bij een erkend bpv-bedrijf; ze hebben hiervoor een 
praktijkovereenkomst; de begeleiding in de praktijk wordt verzorgd door docenten van het 
vo. Door de aanwezigheid van vo-leerlingen als stagiairs ervaren zij direct op de werkvloer 
de uitvoering van dit traject.

Leerlingen in het vso/pro worden intensief betrokken in dit project: hetzij door docenten van 
hun eigen school op de eigen locatie, hetzij door docenten Entree op de locatie van 
Scalda. Zij volgen immers allemaal het Entree-programma, maar dan als 
examendeelnemer. 
Docenten van Entree zijn speciaal aangesteld om deze trajecten te coördineren en zij 
verzorgen tevens de contacten tussen de Entree-opleiding en de docenten in de vso/pro-
scholen.
Leerlingen volgen het onderwijs op hun eigen vso/pro-locatie of gedeeltelijk binnen Scalda 
locaties. Zij examineren bij Scalda en ontvangen hun diploma van Scalda.

De leerlingen lopen stage bij een erkend bpv-bedrijf; Ze hebben hiervoor een 
praktijkovereenkomst; de begeleiding in de praktijk wordt verzorgd door docenten van het 
vso/pro.
Door de aanwezigheid van vso/pro-leerlingen als stagiairs ervaren zij direct op de werkvloer 
de uitvoering van dit traject.

Studenten zijn zelf onderdeel van het proces; de diverse stappen in het switchtraject 
worden met hen besproken. Docenten/coaches en IB’ers maken onderdeel uit van het 
traject en zorgen voor een goed verloop ervan.                                                                 
Studenten merken uiteraard zelf dat zij in een andere opleiding worden geplaatst of dat er 
voor hen een alternatieve oplossing wordt gezocht. Docenten merken het als er nieuwe 
studenten in de opleiding komen. Zij moeten soms zorgen voor een individuele opvang en 
instroom. 

Daar waar sprake is van bpv of oriënterende stages krijgt het bedrijfsleven een rol om hierin 
te faciliteren.                                                                                                                 
Het vertrek van een stagiair als hij een andere opleiding gaat volgen; de komst van nieuwe 
stagiairs als er nieuwe instroom in een opleiding is. 
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Professionalisering 

 
Beschrijving ambitie voor 2020    
conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD

Thema 1:  
De arbeids-
markt van 
morgen: 
doorlopende 
leerlijnen 
naar meer 
hybride 
onderwijs

1.1  Energie-
transitie en 
techniek- 
onderwijs

Professionalisering (van docenten) en 
doorontwikkeling hiervan gericht op 
nieuwe technieken en nieuwe rol 
techniekmedewerkers in bedrijfsleven.  
Doorgaande leerlijn met vmbo en hbo 
ontwerpen.
Borging professionalisering van 
docenten.

Een grote groep docenten is op het domein windtechniek zowel in 
Nederland (Oude Bibliotheek Delft) als in Denemarken (bij 
Siemens Gamesa) getraind. MIT innovatiebijeenkomsten stonden 
de afgelopen 2 jaar in het teken van het thema energietransitie in 
de verschillende werkvelden (verschillende workshops) en tijdens 
de jaarlijkse studiedag zijn docenten de afgelopen twee jaar mee 
gaan lopen in het bedrijfsleven rondom het thema energietransitie.
Dit is een voortdurend proces i.s.m. de bedrijven en komt in de 
opdrachten vanuit de bedrijven en de gezamenlijke 
onderwijsontwikkeling met de bedrijven tot uiting.
Scalda werkt nauw samen met het vo in de drie Zeeuwse regio’s. 
In Zeeuws-Vlaanderen vanuit het CTT (VKR met drie vmbo scholen 
uit Zeeuws-Vlaanderen), in Walcheren vanuit het Technum 
(Mondia en CSW verzorgen hier hun praktijklessen) en in de 
Oosterschelderegio vanuit het Techniekhuis. Het project Sterk 
Techniek Onderwijs Zeeland heeft deze samenwerking nog verder 
versterkt. In iedere regio is een doorlopende leerlijn techniek in 
ontwikkeling, met o.a. energietransitie thema’s zoals 
windtechniek en dronetechniek. Daarnaast is er binnen het 
STOZ–project een Zeeuwsbrede ambitie op karakteristieke 
Zeeuwse technieken in het vmbo, waaronder de energietransitie. 
Het komend jaar wordt dit verder vormgegeven.
Met de HZ University of Applied Sciences is een AD 
Energietransitie in ontwikkeling. Er is een projectteam 
samengesteld dat schooljaar 2020-2021 werkt aan de opzet van 
de AD-opleiding. Dit team heeft al diverse werkveld consultaties 
uitgevoerd. De HZ heeft de doelmatigheidstoets extern 
aangevraagd en de verwachting is dat er voor de zomer 2021 een 
besluit genomen kan worden over het uitwerken van de AD 
“Energietransitie focusgebied Offshore Wind” (voorlopige werktitel). 
In samenwerking met de HZ is er ook een project rondom het 
thema waterstof in ontwikkeling. In het kader van het in oprichting 
zijnde DeltaKennisCentrum (samenwerking 3O’s, waaronder 
Scalda, HZ, UCR, WUR, UU, gemeente, provincie en 
bedrijfsleven), zal op de thema’s water, energie en voedsel de 
verbinding gemaakt gaan worden en zijn er voor Scalda o.a. een 
practoraat energietransitie en een practoraat smart delta 
technologie in ontwikkeling. Professionalisering docenten is 
inhoudelijk geborgd in het MIT-professionaliseringsplan en 
financieel door middel van het professionaliseringsbudget op
Professionalisering docenten is inhoudelijk geborgd in het MIT-
professionaliseringsplan en financieel door middel van het 
professionaliseringsbudget op cluster- en Scalda-niveau 
(Academie). Door daarnaast met grote regelmaat te participeren in 
innovatieprojecten i.s.m. het bedrijfsleven (bv. airtub, waterstof, 
drones) en innovatie-opdrachten vanuit het bedrijfsleven te 
implementeren in het onderwijs (bij de multidisciplinaire projecten) 
zijn docenten verbonden met de frontlinie van de innovatie.

1.2  
Hybridisering: 
CTT 

Professionalisering volgens uitgewerkt 
plan, met o.a. samenwerken, 
feedback geven, kwaliteitsgericht 
werken in de praktische leeromgeving 
CTT

Elk schooljaar is er een aantal studiebijeenkomsten VKR gepland. 
Bij deze studiebijeenkomsten is ook altijd het practoraat 
betrokken. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het 
onderwijsprogramma geëvalueerd en worden plannen voor de 
toekomst gemaakt. Er wordt nagegaan hoe men nog beter kan 
samenwerken, er wordt kennis uigewisseld en geleerd van elkaar.  
Deze bijeenkomsten zijn afwisselend voor een specifiek leerjaar 
en de gehele doorlopende leerlijn. De opbrengsten van deze 
bijeenkomsten worden gedeeld in de projectgroep Onderwijs, van 
waaruit vervolgstappen gezet worden. Docenten kunnen de 
opbrengst praktisch toepassen in hun werk en in hun omgang met 
de studenten. De praktische opzet maakt het goed toepasbaar. 
Daarnaast komt ook halfjaarlijks de gebruikersraad van het CTT 
bijeen om het gezamenlijk gebruik van het CTT af te stemmen.  
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Beschrijving ambitie voor 2020    
conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD

1.3  
Hybridisering: 
Praktijkroute 
DVG

Professionalisering docenten en 
bedrijfsbegeleiders gericht op 
begeleiden in een hybride 
leeromgeving

Het coachingskader is opgesteld nadat docenten hiertoe een 
cursus, verzorgd door een extern coachingsbureau, hebben 
gevolgd. Het kader wordt momenteel door een onderwijskundige 
bestudeerd.
Wekelijks is er een intervisiemoment voor collega’s onder elkaar 
voor alle medewerkers Praktijkroute. De scholing die we 
aanbieden, is gericht op het begeleiden van de studenten. De 
scholing is bedoeld voor bedrijfsmensen maar ook voor startende 
coaches en werkplaatsdocenten. Tot nu toe zijn in twee lichtingen 
138 personen geschoold. 
Assessorentraining voor bedrijfsbegeleiders en docenten heeft in 
2020 niet plaatsgevonden. Deze zal in 2021 worden verzorgd.

1.4  
Hybridisering: 
Praktijkroute 
Entree

Professionalisering docenten en 
bedrijfsbegeleiders gericht op 
begeleiden in een hybride 
leeromgeving

Deze praktijkroute wordt gerealiseerd in re-integratiebedrijven 
i.s.m. Entree. Dit is een andere omgeving dan een bedrijf of 
instelling zoals in de andere hybride leeromgevingen. De 
betrokken medewerkers zijn voor dit aspect, het werken in deze 
omgeving, al zeer bekwaam. Daarom is dit specifieke onderdeel 
hier niet van toepassing.

1.5 Hybridisering: 
Praktijkroutes  
Zorg en Welzijn

Professionalisering docenten en 
bedrijfsbegeleiders gericht op 
begeleiden in een hybride 
leeromgeving 

Professionalisering loopt via scholing Corridor. Het betreft een 
scholing voor docenten en medewerkers vanuit de 
praktijkinstellingen.

1.6 Hybride leer-
omgevingen 
Sport

Professionalisering docenten en 
bedrijfsbegeleiders gericht op 
begeleiden in een hybride 
leeromgeving

Onderwijsteams die betrokken zijn bij hybridisering, zijn 
geschoold door interne en externe experts op het gebied van 
curriculumontwerp, executieve functies, motiverende 
gesprekstechnieken en geïntegreerde begeleiding met interne 
begeleiders op de werkplek. Met werkveldpartners is structureel 
een gezamenlijk overleg gepland met een minimale frequentie van 
1x per 6 weken. Op individuele basis is dit overleg wekelijks. Vast 
onderwerp op de agenda is de coaching en begeleiding van de 
studenten op de werkplek.

Thema 2:  
Kansen-
gelijkheid: 
loopbaan- 
oriëntatie en 
-begelei-
ding

2.1 LOB Professionalisering gericht op LOB 
(loopbaancompetenties, gebruik LOB-
website), voor alle mentoren/coaches

Is deels gerealiseerd. Er is op incidentele basis geschoold op het 
gebied van LOB-ontwikkelingen. Eind 2020 is gestart met een 
inventarisatie van de scholings- en ondersteuningsbehoefte bij de 
teams om te komen tot een passend scholingsaanbod. Een 15-tal 
workshops heeft plaatsgevonden “ Hoe de LOB-website in te 
zetten binnen je opleiding met bijbehorende knoppentraining?” Met 
de scholingsbijeenkomsten zijn ruim 100 docenten bereikt, mede 
dankzij de werkwijze "train de trainer".

3.1 Onderwijs Professionalisering gericht op de 
nieuwe programma’s (geldt ook voor 
opleidingen in Scalda waarmee evt. 
een cross-over wordt gerealiseerd) en 
op het werken in een hybride 
leeromgeving.

Professionaliseringsbijeenkomsten voor het team hebben 
plaatsgevonden waarin aandacht was voor het hybride leren en het 
werken in een hybride leeromgeving. De professionalisering vond 
deels fysiek, deels online plaats. De professionalisering gericht op 
nieuwe programma’s heeft op individueel of vakgroep niveau 
plaatsgevonden.

3.2 Hybridisering N.v.t.

3.3 Onderzoek N.v.t.

4.1 Coachklas 
anderstaligen

Professionalisering met name gericht 
op gedrag van leerlingen

 Professionalisering op vraag is verwezenlijkt, trainingen op het 
gebied van motiverende gespreksvoering zijn gerealiseerd.

4.2 Pre mbo Professionalisering met name gericht 
op gedrag van leerlingen

Voor de professionalisering is ingezet op het versterken van de 
coachingsvaardigheden door een 4-daagse scholing van bureau 
Bewezen Effect.

4.3 Afstemming 
vso/pro

Professionalisering inzake kennis van 
aanpak binnen het vso, o.a. door 
aansluiting docenten uit het vso zelf; 
in eerste instantie (tot 2020) met 
name gericht op gedrag, in tweede 
instantie op verdieping ten aanzien 
van lesmethodieken en 
begeleidingsvaardigheden.
Daarnaast trainingen voor docenten 
om weerbaarheid van leerlingen te 
vergroten 

Dit jaar zijn er geen scholingsactiviteiten geweest in afstemming 
met het vso. Corona heeft daarbij een beperkende rol gespeeld.     
De Praktijkscholen zijn nog niet betrokken bij de 
coachingsopleiding en er zijn hierover nog geen afspraken 
gemaakt.

Thema 4:  
Jongeren in 

een 
kwetsbare 

positie: 
onderwijs op 

maat

Thema 3:  
De arbeids-
markt van 
morgen: 
samen- 
werking in 
de Groene 
Delta
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Beschrijving ambitie voor 2020    
conform KA

Evaluatie 2020 conform GJD

4.4 
Maatoplossing 
switchers

N.v.t.

4.5 Begeleiding 
overgangsfase

N.v.t.
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Corona effect op de kwaliteitsagenda 

1.1  
Energietransitie en 
techniek-onderwijs

1.2  Hybridisering: 
CTT 

1.3  Hybridisering: 
Praktijkroute DVG

1.4  Hybridisering: 
Praktijkroute 
Entree

1.5 Hybridisering: 
Praktijkroutes  Zorg 
en Welzijn

1.6 Hybride 
leeromgevingen 
Sport

Thema 2:  
Kansen- 
gelijkheid: 
loopbaan- 
oriëntatie en      
begeleiding

2.1 LOB

Heeft de corona periode effect(en) op de ambities van de kwaliteitsagenda en/of de ontwikkelprocessen?

Stand van zaken 2020:

Thema 1:  De 
arbeidsmarkt 
van morgen: 
doorlopende 
leerlijnen naar 
meer hybride 
onderwijs

De netwerkbijeenkomsten met de bedrijven zijn nu vooral online. In de periode maart-
augustus 2020 zijn veel bijeenkomsten geannuleerd, maar de afgelopen maanden is weer 
veel online opgepakt. De innovatiebijeenkomsten van het cluster stonden de afgelopen 
twee keer in het teken van online onderwijs (i.p.v. energietransitie).

In de periode maart-augustus 2020 heeft de focus gelegen op het overeind houden van het 
onderwijs. Maar vanaf september 2020 is steeds meer overleg en afstemming online 
opgepakt, waardoor er weinig achterstand is t.a.v. de ambities.

Uitbreiding van de Praktijkroute, zowel in aantal locaties als in studentenaantal, heeft 
zeker nadelige gevolgen ondervonden van de coronacrisis. Het aangaan van samenwerking 
met nieuwe bedrijven en instellingen verloopt digitaal lastig. Dat geldt ook voor het werven 
van studenten. Juist deze studenten willen 'fysiek ervaren'. Ook de scholing is hierdoor 
vertraagd.

De coronaperiode heeft effect gehad op de voortgang van het onderwijsproces, omdat de 
SW-bedrijven tijdelijk gesloten waren; daarnaast heeft de crisis invloed gehad op de 
onderlinge communicatie, omdat overleggen in het begin nog niet online werden gehouden. 
E.e.a. is echter zo snel mogelijk opgepakt: de studenten rekenen we tot de kwetsbare 
groepen en die mochten zodra er ruimte kwam weer aan de slag. Ook de onderlinge 
contacten kwamen na verloop van tijd weer op gang via online mogelijkheden. Wel zijn 
diverse activiteiten die gepland waren later uitgevoerd door corona.

Corona heeft op alle processen effect. Doordat de ZPO al in het derde jaar van haar 
ontwikkeling is, heeft corona daarop minder effect en worden de doelstellingen en ambities 
gerealiseerd.

De voorbereiding van een hybride onderwijsleeromgeving in Zeeuws-Vlaanderen heeft 
vertraging opgelopen door gedeeltelijke of gehele sluiting van organisaties van kandidaat-
werkveldpartners in de branche sport en bewegen. Verder is het tijdens de coronacrisis 
vaak niet mogelijk geweest de gewenste frequentie van overleg te handhaven met de 
werkveldpartners. Met uitzondering van de zorg- en welzijnssector, zoals TanteLouise in 
Bergen op Zoom. Met deze partner was gedurende de coronaperiode intensief (fysiek) 
overleg mogelijk. De sport- en beweegsector staat veelal in overlevingsstand en legt 
noodgedwongen de prioriteit bij het voortbestaan. Wel is online of telefonisch contact 
onderhouden, terwijl in veel gevallen de werkveldpartner in de coronaperiode geen werkplek 
kan bieden.

De vertaling van het beleidsplan naar de onderwijsteams, de samenwerking met het hbo 
en de professionalisering hebben vertraging opgelopen door corona. De plotselinge en 
onverwachte overgang naar onderwijs op afstand had hierbij een hogere prioriteit. In het 
najaar van 2020 kwam er meer ruimte en zijn ontwikkelingen weer (voorzichtig) opgepakt.
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3.1 Onderwijs

3.2 Hybridisering

3.3. Onderzoek

4.1 Coachklas 
anderstaligen

4.2 Pre mbo

4.3 Afstemming 
vso/pro
4.4 Maatoplossing 
switchers

4.5 Begeleiding 
overgangsfase

Heeft de corona periode effect(en) op de ambities van de kwaliteitsagenda en/of de ontwikkelprocessen?

Stand van zaken 2020:

Thema 4:  
Jongeren in 
een kwetsbare 
positie: 
onderwijs op 
maat

Nee, de kwaliteitsagenda en ontwikkelprocessen hebben volgens planning kunnen 
doorgaan.

Nee 

Nee 

Ja, doordat in een aantal branches de bpv-mogelijkheden beperkt waren had dit ook 
consequenties voor de instroom in een opleiding of bij de oriëntatie. Met name binnen de 
Horeca en de Zakelijke Dienstverlening speelde dat een rol.

Thema 3:  De 
arbeidsmarkt 
van morgen: 
samenwerking 
in de Groene 
Delta

Corona heeft voornamelijk effect gehad op het betrekken en informeren van het 
bedrijfsleven. Fysieke bijeenkomsten met bedrijven hebben niet plaats kunnen vinden. 
Veelal hebben contacten een-op-een en online plaats moeten vinden. Dit kost meer tijd en 
vermindert de co-creatie. 
Corona heeft ook ambities en ontwikkelingen in de hybridisering versneld. Bijvoorbeeld om 
het mogelijk te maken examens af te nemen, is er eerder dan verwacht met een pop-up 
bloemenwinkel gewerkt. 

De COVID-19 maatregelen hebben een negatief effect op het contact met het bedrijfsleven. 
Vooral daar waar er nieuwe contacten gelegd worden en een bijdrage wenselijk is om 
vanuit het bedrijfsleven aan te sluiten bij de ontwikkeling van het onderwijs. Het is met de 
maatregelen niet mogelijk om bijeenkomsten met bedrijven de organiseren en het onder de 
omstandigheden zoveel mogelijk doorgang laten vinden van het (praktijk)onderwijs heeft op 
dit moment de prioriteit. De contacten met bedrijven dienen online en veelal in kleiner 
verband plaats te vinden, waarbij het lastig is om te werken aan co-creatie. Dit vraagt extra 
tijd en heeft tot gevolg dat er minder betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven in de 
ontwikkeling van nieuwe opleidingen is dan wenselijk is. Studenten hebben veel lessen 
online gehad, daardoor is ook de afstemming met studenten minder effectief en 
structureel.

De COVID-19 maatregelen hebben een negatief effect op het contact met het bedrijfsleven. 
Vooral daar waar er nieuwe contacten gelegd worden en een bijdrage wenselijk is om 
vanuit het bedrijfsleven aan te sluiten bij de ontwikkeling van het onderwijs. Het is met de 
maatregelen niet mogelijk om bijeenkomsten met bedrijven de organiseren en het onder de 
omstandigheden zoveel mogelijk doorgang laten vinden van het (praktijk)onderwijs heeft op 
dit moment de prioriteit. De contacten met bedrijven dienen online en veelal in kleiner 
verband plaats te vinden, waarbij het lastig is om te werken aan co-creatie. Dit vraagt extra 
tijd en heeft tot gevolg dat er minder betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven in de 
ontwikkeling van nieuwe opleidingen is dan wenselijk is. Studenten hebben veel lessen 
online gehad, daardoor is ook afstemming met studenten minder effectief en structureel.

Ja, door corona en als gevolg daarvan het (deels) online lesgeven, ervaren we een 
verminderde motivatie bij een deel van de jongeren. Dat uit zich o.a. door een hogere 
aanmelding bij de THOP: Traject Heroriëntatie en Plaatsing. Naar verhouding meer 
studenten willen veranderen van opleiding. Daardoor wordt ook het ‘switchen’ intensiever 
gemonitord. 
Daarnaast is ook vanuit het management nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de 
ondersteuning door de intern begeleiders, vooral ook als studenten niet of nauwelijks op 
school komen.
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Verwachting realisatie 2022 

1.1  Energie-
transitie en 
techniek- 
onderwijs
1.2  
Hybridisering: 
CTT 

1.3  
Hybridisering: 
Praktijkroute 
DVG
1.4  
Hybridisering: 
Praktijkroute 
Entree
1.5 Hybridisering: 
Praktijkroutes  
Zorg en Welzijn

1.6 Hybride 
leeromgevingen 
Sport

Thema 2:  
Kansen-
gelijkheid: 
loopbaan- 
oriëntatie en 
begeleiding

2.1 LOB

3.1 Onderwijs

3.2 Hybridisering

3.3. Onderzoek

4.1 Coachklas 
anderstaligen

4.2 Pre mbo

4.3 Afstemming 
vso/pro
4.4 
Maatoplossing 
switchers

4.5 Begeleiding 
overgangsfase

Wat is, gegeven de stand van zaken van 2020, de verwachting met betrekking tot de realisatie 
van de geformuleerde ambities 2022? Dient de kwaliteitsagenda bijgesteld te worden? Zo ja, 
hoe en op welke onderdelen?

Gezien de stand van zaken 2020 is de verwachting voor 2022:
Thema 1:  De 
arbeidsmarkt 
van morgen: 
doorlopende 
leerlijnen naar 
meer hybride 
onderwijs

De geformuleerde ambitie 2022 is nog steeds de doelstelling, de kwaliteitsagenda behoeft 
op dit thema geen bijstelling.

De technologieroute zal in een andere vorm (techniek leerlijn vmbo) via het STOZ-project 
gerealiseerd gaan worden. De overige ambities zullen naar verwachting gerealiseerd gaan 
worden zoals beschreven. 

Nee, we houden vast aan de geformuleerde doelstellingen

De ambities worden niet bijgesteld. Door de uitbreiding met een derde locatie is het echter 
mogelijk om meer resultaten te boeken dan was voorzien.

Het subsidietraject van de ZPO is verlengd tot en met december 2021. Daarna valt de 
subsidie weg. Dit jaar wordt er door de stuurgroep gesproken over de ZPO na het aflopen 
van de subsidie. De uitkomsten daarvan zijn nog onzeker.

CIOS denkt een inhaalslag te kunnen maken in de post-coronatijd, zodat er geen 
bijstelling gemaakt hoeft te worden. Veel hangt echter af van duur van de coronacrisis.

Thema 4:  
Jongeren in 
een kwetsbare 
positie: 
onderwijs op 
maat

Nee, wel is een onzekere factor in hoeverre de beperking van de reisbewegingen binnen de 
EU en verminderde instroom in inburgering zich verhoudt tot het schakeltraject.

Gegeven de doorstroomcijfers  in de doelstelling en de realisatie in 2020 is het aan te 
bevelen om het percentage van 90% bij te stellen naar 75%. Blijkbaar is 90% niet 
realistisch. 
Met de nieuwe werkwijze, die start in 2021, verwachten we ook een hoger percentage 
doorstroom (gezien de nieuwe samenwerking en de nieuwe doorlopende leerlijnen niveau 1 
en 2 verwachten we dat de 53% van nu in de komende jaren hoger zal uitvallen).

Naar verwachting zullen de doelen gerealiseerd kunnen worden.

De doelstellingen hoeven niet bijgesteld te worden. 
Wel is na evaluatie in de Stuurgroep Onderwijs op Maat een betere communicatiestructuur 
voor de switchers vastgelegd. Elk onderwijscluster heeft een Intern Begeleider die als loket 
dient als er een switcher wordt aangemeld. Die legt vervolgens contact met de opleiding 
en de betrokken Intern Begeleider.
In de stuurgroep wordt het onderwerp ‘switchen’ nu vast geagendeerd, met de bedoeling 
om direct actie te kunnen ondernemen als er problemen zijn in het proces.

Is op dit moment moeilijk in te schatten. Eén en ander is sterk afhankelijk van het verloop 
van de coronacrisis en de nasleep daarvan. Aangezien er op een aantal punten nu al een 
lichte achterstand is, lijkt het niet aannemelijk dat dit op korte tijd ingehaald kan worden.
Om de ontwikkeling te stimuleren en de gestelde ambities te bereiken, ligt er een plan om 
met ingang van schooljaar 2021-2022 binnen de clusters te werken met aanjagers en LOB-
verantwoordelijken, zodat de ontwikkeling gestimuleerd wordt en ambities worden bereikt.

Thema 3:  De 
arbeidsmarkt 
van morgen: 
samenwer-king 
in de Groene 
Delta

Er worden vooralsnog geen opleidingen afgebouwd. LOB en Excellentie programma lopen 
en voorbereidingen voor het AD programma met de HZ University of Applied Sciences zijn 
in gang gezet. AD programma start een jaar eerder, in 2021. De kwaliteitsagenda hoeft 
niet bijgesteld te worden.

Voor 2022 staan evaluatie, bijstelling en borging op de agenda. De kwaliteitsagenda 
behoeft niet bijgesteld te worden.

Geen bijstellingen van de kwaliteitsagenda nodig, start met minimaal 1 practoraat.

De ambities voor 2022 dienen in stand te blijven. De inzet voor passend onderwijs krijgt 
nog meer nadruk. Naar aanleiding van een studiedag voor het management wordt ingezet 
op een verdere implementatie van onze ondersteuningsvisie. Die wordt in 2021 in een 
nieuwe vorm onder de aandacht gebracht van het middenmanagement en de teams.
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Verantwoording op hoofdlijnen van inzet van middelen 

Thema 1: De arbeidsmarkt van morgen: doorlopende leerlijnen naar meer hybride onderwijs 

 

2019 2020 Totaal 2019 2020 Totaal

Ambitie 1 € € € € € €

Arbeids- 
markt van 
morgen

4.300.000 4.200.000 8.500.000

 Professionalisering 300.000    312.000    612.000    

Opgenomen in 
centaal 
opleidings-    
budget

 
Extra inzet fte's tbv 
hybridisering

1.500.000 1.560.000 3.060.000 
Opgenomen in 
Plan van Inzet

 Frictiekosten: personeel     200.000 312.000    512.000    
Opgenomen in 
Plan van Inzet

 Frictiekosten: leegstand     130.000 270.400    400.400    
Opgenomen in 
Huisvestings-  
budget

Hybridise- 
ring

Aanpassingen STAD / IV     100.000 104.000    204.000    
Infrastructuur en 
applicaties 
leren op afstand

 
Energietransitie en 
techniekonderwijs

    140.000 104.000    244.000    
 Opgenomen in 
MIT begroting 

Wind op Zee     349.000               -     349.000 
 Projectfinancie- 
ring 

 
Hybridisering: CTT / 
Technum

    170.000 -              170.000    

 Tekort 
vergoeding 
studenten 2019. 
relatiebeheer 
bedrijfsleven, 
afstemming vo. 

 
Hybridisering: praktijkroute 
DVG

    600.000 728.000    1.328.000 
 Opgenomen in 
begroting DVG 

 
Hybridisering: 
Praktijkroute Entree

              - -              -              
 Project 
participatielab 

 
Hybridisering: 
Praktijkroutes 
Zorg en Welzijn

    200.000 208.000    408.000    

Project ZPO - 
project 
hybridisering 
welzijn

 
Hybride leeromgevingen 
Sport

    300.000 416.000    716.000    

Opgenomen in 
budget CIOS 
(R'daal, niveau 
2 - 
Brouwersdam)

 Communicatie     150.000 156.000    306.000    

Uitbreiding 
formatie 
Marketing en 
Communicatie

Onvoorzien     200.000 208.000    408.000    
Diverse 
onkosten

 

Totaal 
begroot

4.300.000 4.200.000 8.500.000 Subtotaal Ambitie 1 4.339.000 4.378.400 8.717.400 

Inventarisatie ingezette middelenBegroting Kwaliteitsagenda 2019-2022

 
 

Thema 2: Kansengelijkheid: loopbaanoriëntatie en – begeleiding 
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2019 2020 Totaal 2019 2020 Totaal

Ambitie 2 € € € € € €

Kansen- 
gelijkheid 
door LOB

100.000 100.000 200.000 100.000 104.000 204.000 LOB-website vo-
mbo, uitbreiding 
hiervan naar 
mbo-hbo en een 
beleidsmede- 
werker 
aangetrokken 
specifiek voor 
dit thema. Er is 
specifiek 
gewerkt aan het 
ICT-
infrastructuur 
(o.a. integrip)

 

Totaal 
begroot

100.000 100.000 200.000 Subtotaal Ambitie 2 100.000 104.000 204.000 

Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen
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Thema 3: De arbeidsmarkt van morgen: samenwerking in de Groene Delta 

2019 2020 Totaal 2019 2020 Totaal

Ambitie 3 € € € € € €

Arbeids- 
markt van 
morgen

300.000 600.000 900.000

 Professionalisering 50.000   52.000   102.000 Opgenomen in 
centaal 
opleidings-    
budget

Samenwer
king in de 
groene 
delta

Onderwijs 200.000 208.000 408.000 Opgenomen in 
begroting Groen

 Hybridisering             - 312.000 312.000 Opgenomen in 
begroting Groen

 Onderzoek             - 20.800   20.800   Opgenomen in 
begroting Groen

Onvoorzien    50.000 52.000   102.000 Ontwikkeling 
concept Groen 
College

 

Totaal 
begroot

300.000 600.000 900.000 Subtotaal Ambitie 3 300.000 644.800 944.800 

Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen
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Thema 4: Jongeren in een kwetsbare positie: Onderwijs op Maat 

2019 2020 Totaal 2019 2020 Totaal

Ambitie 4 € € € € € €

Jongeren 
in een 
kwets- 
bare 
positie

2.100.000 1.900.000 4.000.000

 Professionalisering 200.000    208.000    408.000    Opgenomen in 
opleidings-    
budget

 Onderwijs 
op Maat

Coachklas anderstaligen -              -              -              

 Pre mbo       10.500 10.920      21.420      Opgenomen in 
VSV budget en 
veerdeeld naar 
clusters

 Afstemming vso/pro       14.000 14.560      28.560      Opgenomen in 
VSV budget en 
veerdeeld naar 
clusters

Maatoplossing switchers     330.000 364.000    694.000    Opgenomen in 
VSV budget en 
veerdeeld naar 
clusters

 Begeleiding overgangsfase     500.000 624.000    1.124.000  Opgenomen in 
VSV budget en 
veerdeeld naar 
clusters 

Niveau 1 naar niveau 2       26.000       27.040       53.040  Opgenomen in 
begroting 
Educatie 

 Niveau 1 studenten extra 
begeleiding

    150.000 156.000    306.000     Opgenomen in 
VSV budget en 
veerdeeld naar 
clusters 

 Niveau 2 studenten extra 
begeleiding

    340.015 353.616    693.631     Opgenomen in 
VSV budget en 
veerdeeld naar 
clusters 

 Communicatie       50.000 52.000      102.000     Opgenomen in 
begroting 
Marketing en 
Communicatie 

Onvoorzien     500.000 208.000    708.000    Projectgeld, 
onkosten en 
VSV

 

Totaal 
begroot

2.100.000 1.900.000 4.000.000 Subtotaal Ambitie 4 2.120.515 2.018.136 4.138.651 

Begroting Kwaliteitsagenda 2019-2022 Inventarisatie ingezette middelen
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Aansluiting op de 
arbeidsmarkt

Practoraat CTT

Studenten in 
hybride 
leeromgevingen- 
omgevingen

Cross-overs

Professionalise-   
ring gericht op 
begeleiding in 
hybride 
leeromgevingen

Arbeidsmarkt van morgen

Midterm review doelstellingen per thema

We streefden ernaar dat het indicatiecijfer in 2020 zou zijn gestegen met 0,5%. We 
tekenen daarbij aan, dat de arbeidsmarkt dusdanig gespannen en dynamisch is, dat dit 
niet eenvoudig toe te rekenen is. Deze doelstelling is gerealiseerd. In 2020 (zie hieronder) 
is er sprake van een percentage van 78%; een stijging van maar liefst 2%. Zie 
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/23/aansluiting-opleiding-en-werk-mbo-
gediplomeerden-2019.

Het practoraat van het CTT, gericht op de doorstroming binnen de Vakmanschapsroute 
(VKR) is volledig operationeel. Het ontwerpgericht onderzoek heeft onder meer geleid tot 
doorstroomprogramma’s naar alle techniekopleidingen binnen Scalda. Het practoraat CTT 
bevindt zich in een afrondende fase waarna het practoraat door de kring van 
docentonderzoekers wordt geborgd. Het practoraat als zodanig houdt op te bestaan, in die 
zin dat de practor zijn activiteiten stopt. Echter, het werk van de docent-onderzoekers 
gericht op monitoring en ‘evidence based’ werken binnen het CTT wordt voortgezet. 

Het aantal studenten dat in een hybride leeromgeving start, is meer dan de 300 uit de 
doelstelling, namelijk 599 in de opleidingen die in de kwaliteitsagenda genoemd worden. 
Dat is bijna het dubbele aantal. Daarbij tellen we dan de binnenschoolse omgevingen (CTT 
en Technum), de buitenschoolse omgevingen en praktijkroutes bij elkaar op. Scalda kent 
overigens nog meer hybride leeromgevingen dan in de kwaliteitsagenda genoemd, zoals 
de kapsalon Hairport (binnen school) en de wijkleerbedrijven, waarvan de studenten in de 
aantallen niet zijn meegenomen.

Wat betreft de cross-over kwalificaties zouden er minimaal twee actief en drie in 
voorbereiding moeten zijn. Er zijn er sinds dit schooljaar twee actief (binnen DVG), vier in 
voorbereiding binnen het experiment cross-over kwalificatie en een als project.

Professionalisering gericht op de begeleiding binnen een hybride leeromgeving zou in alle 
onderwijsclusters gestart moeten zijn. Dat is zeker het geval. Daarnaast zou het in ten 
minste twee onderwijsclusters structureel geborgd moeten zijn. Dat is bij de 
onderwijsclusters MIT, Zorg & Welzijn en CIOS het geval. Dat was grotendeels al voor het 
begin van de pandemie het geval. Bij DVG wordt veel professionalisering gerealiseerd, die 
wordt geborgd in het kader van het traject ‘DVG Gereed voor de Toekomst’ waarover we 
eerder spraken. In vrijwel heel Scalda wordt gebruikgemaakt van het 
professionaliseringsaanbod van De Leermeesters, gericht op hoe je onderwijs ontwerpt en 
uitvoert in hybride leeromgevingen. (https://www.deleermeesters.nl/wat-we-doen.html) Er is 
veel pedagogisch-didactische scholing en scholing gericht op begeleiding. In 2020 heeft 
uiteraard ‘blended learning’ veel aandacht gekregen, inclusief het werken met nieuwe 
‘tools’. Voordeel is, dat men in de praktijkroutes en andere hybride leeromgevingen al veel 
meer aan digitaal vergaderen en scholen gewend was. De scholing die plaatsvindt in de 
bedrijven of instellingen vindt doorgaans plaats in afstemming met en in de context van die 
instelling. Mooi is dat soms medewerkers vanuit die instelling dan met de scholing 
meedoen. Men leert dan (nog meer) van elkaar en legt tegelijk een basis voor een Leven 
lang Ontwikkelen, de brug naar postinitieel opleiden. Bij het Groen College zijn, waar het 
gaat om professionalisering op dit gebied, nog meer slagen te maken. Dat hangt samen 
met de ontwikkelingen daar, waarover later meer.  
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Doorstroom mbo-
hbo
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ring LOB

Tevredenheid

Midterm review doelstellingen per thema

Kansengelijkheid: LOB
Het beleidsplan voor het verder ontwikkelen van de website met het oog op de doorstroom 
naar het hbo is niet gereed, zoals het doel was, evenmin als de applicatie voor een eerste 
keer gevuld is met LOB-opdrachten. De pilot die had moeten worden uitgevoerd, moet 
feitelijk nog starten. De samenwerking met het hbo heeft vertraging opgelopen door de 
pandemie. De plotselinge en onverwachte overgang naar onderwijs op afstand had ook bij 
de Hogeschool Zeeland een hogere prioriteit. In het najaar van 2020 kwam er meer ruimte 
en zijn ontwikkelingen weer (voorzichtig) opgepakt. Er zijn wel afspraken gemaakt met de 
Hogeschool Zeeland dat studenten met een loopbaanblog van het mbo geen aanvullende 
reflectieopdrachten meer hoeven te maken bij de intake daar. Dat stimuleert de website en 
het bijhouden van dit blog binnen Scalda. De ambitie om de doelstellingen in 2021 en 2022 
alsnog te halen is ook bij het bestuur van de hogeschool onverminderd aanwezig. We 
hebben dan ook vertrouwen dat dit zal gaan lukken

Vijftig procent van de mentoren en coaches zou geschoold moeten zijn op het gebied van 
loopbaancompetenties en andere aspecten van LOB. Die doelstelling is niet gehaald. Er 
hebben door de coronamaatregelen vrijwel geen trainingen plaatsgevonden. In de korte 
periode in het najaar van 2020 dat er ruimte was om op beperkte schaal fysieke 
bijeenkomsten te houden en in de digitale scholingen hebben, qua professionalisering, 
blended learning en de eerder geschetste ontwikkelingen binnen de onderwijsclusters 
prioriteit gekregen. Ook hier zal nog een inhaalslag moeten worden gemaakt, waarbij we 
aantekenen dat dit ook op andere terreinen het geval zal zijn, zoals eerder aangegeven.

De score op de vraag ‘hoe tevreden ben je over de intake en aansluiting in je huidige 
opleiding bij Scalda?’ zou minimaal een 7,1 moeten zijn. Deze vraag stelden we vroeger 
inderdaad in onze ‘enquête intake en aansluiting’, maar nu niet meer. Sinds 2019 is de 
vraag uit de enquête gehaald. Dit was blijkbaar niet bekend bij het opstellen van de 
kwaliteitsagenda. De huidige enquête richt zich op ‘kennismaking en introductie’ en bevat 
geen vragen meer over de ‘aansluiting’. Ook in de JOB-enquête wordt er geen 
(vergelijkbare) vraag gesteld. We zullen samen met het voortgezet onderwijs nagaan, of 
het wenselijk en mogelijk is deze gegevens op een andere manier ‘op te halen’. Op dit 
moment zijn er hoe dan ook geen cijfers beschikbaar wat dit betreft. Wel besteden 
clusters in klankbordgesprekken met eerstejaarsstudenten aandacht aan hoe men de 
opvang en aansluiting ervaart. 
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Midterm review doelstellingen per thema

Arbeidsmarkt van morgen: samenwerking in de Groene Delta

Kwetsbare jongeren: onderwijs op maat

Wat de professionalisering betreft, waren de volgende doelstellingen opgenomen. Minimaal 
50% van de betrokken docenten en begeleiders zou (bij)scholing gevolgd moeten hebben, 
dan wel daarmee bezig zijn, gericht op het gedrag van studenten. Voor deze 
professionalisering is ingezet op het versterken van de coachingsvaardigheden, door het 
inzetten van een 4-daagse scholing door bureau Bewezen Effect. Deze doelstelling is 
gerealiseerd en wordt geborgd.

Minimaal 50% van de betrokken docenten en begeleiders zou ingepland moeten zijn voor 
(bij)scholing op de onderwerpen ‘Kennis van de aanpak vso/pro’ en ‘Weerbaarheid van 
docenten/begeleiders vergroten’. Dit jaar (2020) zijn er geen scholingsactiviteiten geweest 
in afstemming met het vso. Corona heeft daarbij een beperkende rol gespeeld. De 
praktijkscholen zijn nog niet betrokken bij de coachingsopleidingen en er zijn hierover nog 
geen afspraken gemaakt. We hebben echter bij beide goede verwachting van de nieuwe 
samenwerking die is afgesproken. Vanaf 2021 gaan mbo-docenten ‘meelopen’ in vso en 
pro. Scholing zal in het verlengde daarvan liggen. Ervaren in de praktijk, ‘coaching-on-the-
job’ is de beste vorm van scholing.

Vanaf 2019 zouden in totaal tussen de 45 en 55 studenten de Praktijkroute Entree, het 
Participatielab moeten volgen. Het waren er in 19-20 in totaal 18 (24 aanmeldingen, maar 
definitief 18) Vlissingen 9, Zierikzee 9. In 20-21 Vlissingen 10, Zierikzee 6 en Terneuzen 
10. In totaal vanaf 2019 volg(d)en 44 studenten via het Participatielab, de praktijkroute 
Entree. De doelstelling is (op een student na) net niet (meetbaar) behaald. De verwachting 
is dat met drie, wellicht straks zelfs vier uitvoeringslocaties, het doel (over drie jaar 
gemeten) eenvoudig en ruimschoots gehaald zal worden, met mogelijk ook nog een 
impuls vanuit het Regionaal Mobiliteitsteam Zeeland.

Het effect van de ‘Onderwijs op Maat’-maatregelen (coachklas, pre-mbo, afstemming 
vso/pro en maatoplossing switchers) zou in 2020 moeten zijn een totaal van 370 - 480 
studenten, waarvan > 75% verder gaat in het mbo. In totaal zijn er in 2019 en 2020 307 
studenten betrokken bij deze maatregelen. Daarnaast zijn er in 2020 in totaal 1032 
studenten geswitcht van opleiding en op andere wijze dan via de hierboven opgesomde 
maatregelen begeleid naar een andere opleiding, binnen of buiten Scalda. Van 2019 zijn 
geen cijfers bekend, omdat pas in dat jaar het specifieke traject is gestart. De doorstroom 
is wisselend per traject.
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Verantwoording Kwaliteitsagenda
De verantwoording van de kwaliteitsagenda is gebaseerd op de oorspronkelijke planvorming en de 
bijbehorende financiële begroting. In 2018 is een plan gemaakt met bijbehorende financiële paragraaf van       
€ 6,8 miljoen. Dat is gebaseerd op de kennis van toen. Inmiddels zijn we ruim 2 jaar verder. Het aandeel van 
de Kwaliteitsgelden mbo in de Rijksbijdrage is opgelopen tot € 8 miljoen.

De stijging van de Kwaliteitsgelden mbo in de Rijksbijdrage kent een aantal oorzaken, te weten:

 Excellentiegelden zijn onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering, en niet opgenomen in de 
thema’s, groot € 220.000 in 2020. Inzake excellentie wordt projectmatig gewerkt en de 
toevoegingen of afboekingen verlopen via de bestemmingsreserve Excellentie.

 VSV-gelden zijn in 2020 onderdeel geworden van de Kwaliteitsgelden. Op basis van de 
bekostiging in eerdere jaren verwachten wij een toename van € 500.000. Dit deel van de 
Kwaliteitsgelden is niet separaat verantwoord. Scalda verdeelt dit deel van de VSV-gelden over de 
onderwijsclusters naar rato van het aantal niveau 1 en niveau 2 studenten. Daarmee is dit 
onderdeel van de bedrijfsvoering en de algemene verantwoording over 2020.

 Het aandeel van Scalda in de verdeling van de mbo-gelden is toegenomen in de periode 2018 tot 
2020, met ruim 0,02%. Dat is een effect van ongeveer € 100.000

 Tenslotte zijn de Kwaliteitsgelden mbo ook onderhevig aan indexeringen over de jaren 2018, 
2019 en 2020. Dat betekent een toename over de jaren met een bedrag in de orde van grootte van 
€ 400.000.
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